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СТАТУТ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ 

ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ 

 

I ДЕО 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет Статута 

Члан 1. 

Овим Статутом се уређује: назив и седиште политичке странке, симбол и 

визуелни идентитет, изглед и садржина печата политичке странке и органзационих 

јединица по територијелном принципу, програмски циљеви, услови и начин учлањивања 

и престанка чланства, права, обавезе и одговорности чланова, организација по 

територијалном принциупу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, 

састав и начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања, заступање 

политичке странке, поступак  за измене и допуне програма и статута и поступак 

доношења и измена других општих аката политичке странке, остваривање јавности 

рада, начин одлучивања о удруђивању у политичке странке у шире политичке савезе у 

земљи и иностранству и спајању политичке странке, начин финансирања политичке 

странке, начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања, лице 

одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига политичке 

странке и лица овлaшћеног да контактира са надлежним органом, начин доношења 

одлуке о престанку рада, начин располагања имовином политичке странке у случају 

престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање политичке странке. 

 

Основна начела  

Члан 2. 

Заједно за Србију  је странка која се заснива на одговорном и доследном деловању 

ка даљим савременим демократским променама у постојећим околностима на 

друштвеној и политичкој сцени Србије . Заједно за Србију потенцира самоуправу  и 

регионализацију као концепт којим би се ограничила држава кроз институционално 

јачањe улогe грађана у непосредном креирању живота у срединама деловања , с једне 

стране,  као и средњи ниво власти,  с друге стране. Такве идеје и њихова примена 

доприносе општем просперитету, независно од припадности грађана региону, 

националности, религиозном опредељењу или било којој другости, поготово зато што је 

Србија веома неравномерно развијена, као и то да је наша земља мултиетничко, 

мултиконфесионално и мултикултурно друштво. Истовремено, основно начело Заједно 

за Србију је да се увођењем самоуправе реализује основни демократски облик 

друштвеног ангажовања грађана, јер се тако системски омогућавају иницијатива и 

солидарност, али и дефинише одговорност на сваком нивоу организације друштва. 
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Члан 3. 

У остваривању програмских начела и циљева из члана 2. овога Статута, Заједно за 

Србију се полазећи од начела политичког легитимитета и легалитета, користи 

демократским и ненасилним парламентарним и ванпарламентарним средствима, не 

прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе. 

 

Члан 4. 

У остваривању циљева и програмских начела Заједно за Србију  сарађује са 

политичким странкама и удружењима у земљи и иностранству.  

 

Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступање 

Члан 5. 

Пун назив странке је Заједно за Србију, а скраћени назив ЗЗС. Уз пуни назив у 

политичком деловању иправном промету користи се скраћени назив. 

 

Члан 6. 

Заједно за Србију  је правно лице уписано у регистар политичких странака, који 

се води у надлежном органу.  

Заједно за Србију  у правном промету делује као једно правно лице.  

Заједно за Србију  представља и заступа Председник/ца Странке.  

Председник/ца може овластити друга лица да заступају и представљају Странку 

у складу са овим Статутом.  

Седиште Заједно за Србију  је у Београду.  

 

Члан 7. 

Заједно за Србију  има печат, округлог облика у чијем се средишту налази текст 

»ЗЗС«, а по ободу текст » Заједно за Србију  – Београд« исписан ћириличним писмом, с 

тим што печат организационих јединица по територијалном принципу поред истог 

облика и садржине уместо речи »Београд« има назив територијалне организације на 

коју се односи.  

Текст печата организационих јединица по територијалном принципу може бити 

исписан и на језицима у службеној употреби у јединици локалне самоуправе или 

јединици покрајинске аутономије, на чијој територији организациона јединица по 

територијалном принципу делује. 
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Заједно за Србију има свој знак који се примењује у хоризонталној и у вертикалној 

верзији. 

Обе верзије знака садрже круг беле боје са уписаним стилизованим 

комплементарним шакама од којих је једна у преливу црвених боја а друга у преливу 

плавих боја, сложених по десној дијагонали. 

У основној вертикалној верзији знака се испод круга налази стилизовани текст: 

„ЗАЈЕДНО“ у преливу црвених боја и „ЗА СРБИЈУ“ испод тога,  у преливу плавих боја, 

исписак ћириличним писмом. У употреби, у складу са законом, је и вертикална верзија 

знака где је текст исписан латинични писмом. 

У основној хоризонталној верзији знака се десно од круга налази стилизовани 

текст: „ЗАЈЕДНО“ у преливу црвених боја и „ЗА СРБИЈУ“ испод тога, у преливу плавих 

боја, исписан ћириличним писмом. У употреби, у складу са законом, је и хоризонтална 

верзија знака где је текст исписан латинични писмом. 

Застава Заједно за Србију је промера 2:1, беле позадине, са уписаним 

вертикалним знаком Заједно за Србију у средини, промера 4:5 у односу на висину 

заставе. 

Прелив црвених боја знака је CMYК палета: од 0,99,100,0 до 29,100,100,40 по 

вертикалној оси и RGB палета од 255,0,0 до 109,0,0 по вертикалној оси.  

Прелив плавих боја знака је CMYК палета: од  97,76,3,0 до 100,100,26,24 по 

вертикалној оси и RGB палета од 8,61,247 до 0,0,143 по вертикалној оси.  

Бела боја знака је CMYK палета од 0,0,0,0 и RGB палета од 255,255,255 

 

Члан 8. 

Рад и деловање Заједно за Србију је јаван. 

Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се на јавним 

скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних 

интернет презентација Странке и на друге начине, успостављајући односе и делујући на 

јавно мњење грађана/ки, бирача/ица, симпатизера/ки и чланова/ица Заједно за Србију.  
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II ДЕО 

УТВРЂИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ 

Члан 9. 

Заједно за Србију у циљу дефинисања своје политике доноси следеће документе:  

1. Програм Странке и  

2. Изборни програм Странке.  

Изборни програм Странке се доноси уз обавезно консултовање чланова/ица, 

општинских, градских, регионалних одбора, као и других органа и тела Странке. 

 

III ДЕО 

ЧЛАНСТВО 

Члан/ица Странке 

Члан 10. 

Члан/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка наше земље 

који/а добровољно потпише приступницу и прихвати Програм и Статут Странке и који/а 

није члан/ица друге политичке организације. 

 

Учлањење 

Члан 11. 

Учлањење у Странку врши се пријемом приступнице од стране надлежног органа, 

који је дужан да приступницу верификује или да одбије пријем у чланство у року од 30 

дана од дана пријема. 

У случају да надлежни орган из става 1.овог члана не донесе одлуку у року од 30 

дана, сматра се да је приступница верификована.  

Датумом учлањења сматра се дан који је наведен као дан приступа у приступници 

члана. 

Одлука о одбијању пријема у чланство мора бити образложена и достављена у 

року од 8 дана од дана доношења, лицу чији пријем у чланство је одбијен. 

На одлуку о одбијању пријема у чланство, лице из става 4. може поднети приговор 

Извршном одбору странке у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Извршни одбор  је 

дужан да у року од 15 дана, од дана пријема приговора донесе коначну одлуку о 

пријему у чланство. 
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Припадност члана/ице месној, општинској, градској односно регионалној 

организацији Странке одређује се према месту пребивалишта, односно боравишта. 

Одлуку о пријему политичких странака и других организација у чланство Заједно 

за Србију доноси Председништво, а Главни одбор ову одлуку верификује. Дан 

верификације је дан ступања у чланство, с тим што у року од 90 дана сваки члан 

политичке странке, удружења грађана и других организација мора лично попунити 

приступницу Заједно за Србију.  

Права чланова/ица 

Члан 12. 

Члан/ица Странке има право да:  

1. бира и буде биран/а по истеку 6 месеци од пријема у чланство у све органе Странке;  

2. равноправно учествује у активностима Странке;  

3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;  

4. слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом 

и основним програмским и политичким ставовима Странке;  

5. добије заштиту Странке ако буде угрожен/а због обављања страначких активности;  

6. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке;  

7. буде информисан/а о активностима Странке;  

8. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије Странке преко овлашћеногоргана 

Странке;  

9. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке;  

10. се политички образује.  

Обавезе чланова/ица 

Члан 13. 

Члан/ица Странке има обавезу да:  

1. заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке Странке у 

јавности;  

2. поштује Статут и одлуке органа Странке;  

3. ради на очувању угледа Странке и унапређује исти  

4. у изборној кампањи се залаже за успех Странке на изборима  

5. плаћа чланарину;  

6. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Странке;  

7. се политички образује.  

Чланарина 

Члан 14. 

Члан/ица је дужан/а да редовно плаћа чланарину у износу и на начин утврђеним 

одлуком Главног одбора и Правилником о чланарини. 

Одлуку о висини годишње чланарине доноси Главни одбор на предлог Извршног 

одбора. 
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Члан/ица може материјално, односно финансијски помагати Странку у виду 

прилога и других облика помоћи дозвољених законом. 

Због давања материјалне, односно финансијске помоћи Странци, нико не може 

остваривати додатна или посебна права. 

 

Члан 15. 

Члан/ица који није платио/ла чланарину за текућу годину не може да бира, нити 

да буде кандидат/киња за страначке функције, нити кандидат/киња Заједно за Србију 

на локалним, покрајинским, републичким или председничким изборима. 

 

Члан 16. 

Генерални секретар/ка Странке дужан/а је да води евиденцију о плаћању 

чланарине и о томе подноси извештај Председништву странке сваких 6 месеци. 

 

Престанак чланства 

Члан 17. 

Чланство у Заједно за Србију престаје:  

1. даном подношења писаног захтева за иступање из Странке;  

2. даном доношења коначне одлуке о искључењу из чланства, у дисциплинском 

поступку;  

3. учлањењем у другу политичку странку, преласком у други посланички или 

одборнички клуб без сагласности Заједно за Србију, кандидовањем на листи друге 

политичке странке, односно на независној листи без сагласности Заједно за 

Србију, или учествовањем, односно вођењемкампање за другу политичку странку 

или независну листу без сагласности Заједно за Србију;  

4. смрћу члана/ице;  

Престанак чланства у случају  из става 1. тач. 3. констатује Извршни одбор.  

Члан/ица коме/јој је чланство престало на основу тач. 2 и 3. из става 1. овога 

члана, стиче право поновног учлањења након истека две године од престанка чланства, 

уз претходну сагласност Извршног одбора.  

 

Одговорност чланова/ица 

Члан 18. 

За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Странке, члан/ица одговара 

политички и дисциплински. 
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Члан 19. 

Против члана/ице који не поштује акте Странке и одлуке страначких органа или 

који/ја нечасним делима и грубим поступцима крши Статут и програмска начела и 

циљеве Странке и на тај начин штети угледу Странке, спроводи се дисциплински 

поступак. 

Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе 

уређује Правилник о дисциплинској одговорности, који доноси Главни одбор на предлог 

Статутарне комисије. 

Члан 20. 

Сва питања везана за поступак учлањења, права и обавезе чланова, њихов статус, 

евиденцију чланова и чланарину ближе се уређују Правилником о чланству. 
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IV ДЕО 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ 

Члан 21. 

Заједно за Србију је јединствена политичка организација која обухвата целокупно 

чланство и све организацијске облике Заједно за Србију. 

 

Основи организације 

Члан 22. 

Заједно за Србију је организована на територијалном принципу. 

Организацију Странке чине: месне, општинске, градске и регионалне организације 

на чијој територији чланови/це Странке имају пребивалиште, односно боравиште.  

Странка може имати и огранке основане у иностранству од стране држављана/ки 

Републике Србије који/е бораве ван земље и који/е су чланови/це Заједно за Србију. 

Начин оснивања, организовања и рада ових огранака, као и територија за коју се 

оснивају регулише се Правилником о локалној организацији. 

 

Органи Странке 

Члан 23. 

Органи Заједно за Србију су:  

1. Скупштина  

2. Главни одбор  

3. Председник/ца  

5. Председништво  

5а. Политички савет 

6. Извршни одбор  

7. Статутарна комисија  

8. Надзорни одбор  

9. Генерални/а секретар/ка.  

Поред наведених органа Странке, бирају се и именују и други органи и тела 

Странке у складу са одредбама овог Статута и других општих аката Странке. 
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Начин и поступак избора органа Странке уређује се Правилником о изборима у 

Заједно за Србију и Пословником Скупштине. 

 

Скупштина 

Члан 24. 

Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци. 

Скупштина може бити радна и изборна. 

Радна скупштина одржава се сваке године и сазива је Председник/ца. 

Председник/ица мора сазвати радну скупштину на предлог Председништва или 

најмање 1/3 чланова/ица Главног одбора. 

Припремама радне скупштине руководи Организациони одбор који именује 

Председник/ца на предлог Председништва. 

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна. 

Редовна изборна супштина се одржава по правилу на сваке 4 године. 

Изборну скупштину Странке сазива Председник/ца на предлог Председништва или 

Главни одбор на предлог једне трећине својих чланова. 

Припремама изборне скупштине руководи изборна комисија. 

Одлука о сазивању Скупштине доставља се свим органима и организационим 

деловима Странке најкасније 15 дана пре одржавања радне скупштине, односно 30 дана 

пре дана одржавања изборне скупштине.  

 

Члан 25. 

Надлежности скупштине: 

1. доноси Програм и Статут Странке и утврђује стратегију Странке;  

2. доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи 

иностранству, спајању Странке са другим политичким странкама или другим 

организацијама у нову странку или другу организацију и о престанку рада Странке;  

3. разматра и усваја извештај Председника/це Странке у периоду између две 

Скупштине;  

4. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора;  

5. бира и разрешава председника/цу и председника/цу Политичког савета Заједно за 

Србију на начин ближе уређен Правилником о изборима и Пословником о раду 

Скупштине;  

6. бира и разрешава 55 чланова/ица сталног састава Главног одбора, 7 чланова/ица 

Статутарне комисије, 5 чланова/ица Надзорног одбора и Генералног секретара 

Заједно за Србију;  
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7. доноси Пословник о свом раду;  

8. разматра остала питања у вези за деловањем Заједно за Србију 

 

Члан 26. 

Скупштину чине: 

1. чланови/це Председништва Странке;  

2. председници/е општинских, градских и  регионалних одбора;   

3. председници/е и чланови/це Статутарне комисије и Надзорног одбора  

4. чланови/це сталног састава Главног одбора;  

5. потпредседници/це и чланови/це Извршног одбора;  

6. носилац  највиших функција у локалној самоуправи; 

7. изабрани/е представници/е општинских, односно градских организација које у свом 

саставу немају општинске одборе, у сразмери коју утврди Главни одбор на предлог 

Извршног одбора; 

8. републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које бира Народна 

скупштина Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина и чланови Владе 

Републике Србије и Влада аутономних покрајина;  

9. Бивши посланици, министри, државни секретари, градоначелници, председници 

општина, председници скупштина општина и градова. 

 

Члан 27. 

Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина 

од укупног броја делегата/киња Скупштине, а одлуке доноси већином гласова 

присутних делегата/киња, осим ако Пословником о раду Скупштине није другачије 

уређено. 

Главни одбор 

Члан 28. 

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања 

Скупштине. Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца. 

Седницу Главног одбора сазива Председник/ца Странке, Председништво Странке 

или 1/3 чланова Главног одбора. 

 

Члан 29. 

Надлежности Главног одбора: 

1. утврђује политику Странке;  

2. спроводи одлуке Скупштине;  

3. утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и предлог њихове измене и 

допуне;  
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4. на предлог Председника/це, доноси изборни Програм Странке и одлучује о учешћу 

Странке на изборима на свим нивоима;  

5. одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на свим нивоима;  

6. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне 

организације;  

7. именује Изборни штаб Странке и анализира и оцењује резултате избора;  

8. одлучује о учешћу Странке у Влади Републике Србије;  

9. одлучује о предлогу председника странке кандидате/киње за републичке 

посланике/це; 

10. разматра и усваја извештај Председника/це Странке;  

11. покреће поступак гласања о поверењу Предсенику/ци и потпредседницима/ама 

Странке на образложен предлог 1/3 чланова Главног одбора;  

12. одлучује о облицима организовања у Странци у складу са Статутом Странке;  

13. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине;  

14. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;  

15. усваја извештај Извршног одбора;  

16. бира, односно именује и разрешава: потпредседнике/це странке, председника/цу 

и чланове/ице Извршног одбора странке и чланове/ице Политичког савета 

странке; 

17. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима;  

18. сазива изборну Скупштину;  

19. доноси Пословник Главног одбора и друге опште акте Странке из своје 

надлежности;  

20. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.  

21. доноси одлуку о непосредним изборима за избор органа Странке у складу са 

Статутом;  

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим 

органима Странке. 

 

Члан 30. 

Главни одбор чине:  

1. чланови/це Председништва Странке;  

2. председници/е општинских, градских и регионалних одбора;   

3. републички/е и покрајински/е посланици/е;  

4. чланови/це Владе Републике Србије; 

5. председник/ца, потредседници/е и чланови/це влада аутономних покрајина;  

6. градоначелници и председници општина; 

7. председник/ца и чланови/ице Извршног одбора, Статутарне комисије, Надзорног 

одбора ; 

8. стални састав од 55 чланова/ица Странке које бира Скупштина;  

Главни одбор може да изабере новог члана/ицу у стални састав Главног одбора, 

на образложени предлог Председништва, уколико се за то изјасни двотрећинска већина 

присутних. Број овако изабраних чланова Главног одбора, не може прећи 10% од укупног 

броја чланова Главног одбора, у складу са чл. 30. овог Статута.    
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Члан 31. 

Главни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина од 

укупног броја чланова/ица  

Главног одбора, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова/ица, осим 

ако Статутом или Пословником Главног одбора није другачије предвиђено. 

За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање 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, осим у случајевима 

утврђеним Статутом и Пословником Главног одбора. 

 

Члан 32. 

Начин рада и одлучивање, као и друга питања од значаја за Главни одбор утврђују 

се Пословником Главног одбора. 

 

Председник/ца 

Члан 33. 

Председник/ца Странке представља и заступа Странку и руководи Странком. 

Мандат председника/це траје четири године. 

Председнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран:  

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;  

2. разрешењем;  

3. избором новог/е председника/це;  

4. престанком чланства у Странци.  

Председника/цу странке бира Скупштина Странке на предлог најмање 70 делегата 

Скупштине. 

Избор и престанак мандата председника/це Странке ближе се уређује 

Пословником Скупштине и Правилником о изборима. 

Одлуку о непосредним изборима за Председника/цу Странке доноси Главни одбор. 

 

Члан 34. 

Председник/ца Странке: 
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1. представља и заступа Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке 

у земљи и иностранству;  

2. стара се о извршавању одлука Скупштине и Главног одбора, спроводи политику 

Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке;  

3. сазива и по правилу председава седницама Главног одбора и Председништва;  

4. сазива Скупштину Странке;  

5. делегира, из своје надлежности, одређена задужења потпредседницима/ама,  

6. делегира из своје надлежности, одређена задужења другим органима у  Странци;  

7. именује и разрешава портпарола/ку ; 

8. именује Руководиоце Стручних савета; 

9. предлаже кандидате/киње за председника Политичког савета, 

потпредседнике/це, мандатара за састав Извршног одбора, Генералног/ну 

секретара/ку, секретара/ку Председништва; 

10. предлаже Главном одбору  кандидате/киње за републичке посланике/це 

11. подноси извештај о раду Скупштини и Главном одбору;  

12. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;  

13. у изузетним случајевима, може донети Одлуку из надлежности Главног одбора коју 

ће Главни одбор ''Заједно за Србију''на првој следећој седници верификовати;  

14. именује своје саветнике/це за одређене области;  

15. предлаже Главном одбору Изборни програм;  

16. обавља и друге послове које му/јој повери Главни одбор.  

17. може сазвати седницу сваког органа и тела у Странци.  

 

Потпредседници/е 

Члан 35. 

Заједно за Србију има потпредседнике/це, чији број се одређује одлуком Главног 

одбора. 

Мандат потпредседника/це траје четири године. 

Потпредседнике/це странке бира Главни одбор на предлог председника Странке, 

Политичког савета или најмање 30 чланова/ица Главног одбора. 

Потпредседнику/ци престаје мандат пре истека времена на које је изабран/на:  

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;  

2. разрешењем;  

3. избором нових потпредседника/ца;  

4. престанком чланства у Странци;  

Избор и престанак мандата потредседника/ца Странке ближе се уређује 

Пословником Главног одбора и Правилником о изборима. 

Одлуку о непосредним изборима за потпредседнике/це доноси Главни одбор. 

 

Члан 36. 
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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, Главном 

одбору и Скупштини. 

 

Председништво Странке 

Члан 37. 

Председништво странке чине:  

1. Председник/ца Странке;  

2. Потпредседници/е Странке;  

3. Председници/е регионалних одбора; 

4. Председник/ца Извршног одбора;  

5. Генерални/а секретар/ка; 

6. Председник/ца Политичког савета.  

 

Председништво има секретара, кога бира на предлог Председника. 

Седницама Председништва могу присуствовати и друга лица по позиву, а у складу 

са Пословником о раду Председништва. 

 

Члан 38. 

Председништво Странке: 

1. утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора;  

2. доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31.12. текуће године 

за идућу годину;  

3. бира и разрешава секретара/ку Председништва;  

4. формира савете, радне групе и комисије;  

5. именује чланове Стручних савета; 

6. располаже непокретном имовином Странке  

7. доноси Пословник о раду Председништва;  

8. обавља и друге послове које му повери Главни одбор и  сазива седнице Главног 

одбора.  

Председништво заседа најмање једном месечно. 

 

Члан 39. 
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Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Председништва и 

уређују се Пословником о раду Председништва. 

 

Извршни одбор 

Члан 40. 

Извршни одбор је извршно-политички орган Главног одбора и Председништва. 

Мандат Извршног одбора траје 4 године. 

Извршни одбор чине председник/ца, потпредседници/це и чланови/це. 

Главни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини.Уколико 

предлог не добије већину гласова присутних чланова/ица Главног одбора, 

Председник/ца је дужан да предложи новог мандатара на следећој седници Главног 

одбора. 

Уколико председник/ца Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога 

трајно није у могућности да обавља дужност, потпредседник/ца Извршног одбора, 

кога/ју одреде чланови/ице, је дужан/а да води послове Извршног одбора до избора 

новог, а најдуже до прве наредне седнице Главног одбора. 

Председник/ца Извршног одбора може предложити разрешење дужности 

члана/ице Извршног одбора Главном одбору. 

Председништво или трећина чланова 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. 

 

Члан 41. 

Извршни одбор: 

1. одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва;  

2. одлучује о питањима организације рада Странке;  

3. расправља о облицима организовања у Странци;  

4. потврђује листе кандидата/киња за општинске и градске одборнике/це и 

покрајинске посланике/ице 

5. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и органа локалне 

самоуправе и предлаже мере;  

6. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;  

7. распушта органе локалне организације и именује поверенике/це;  

8. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са 

Правилником о изборима у Заједно за Србију који усваја Главни одбор;  

9. у случају директног кршења одлука Главног одбора Извршни одбор може водити 

дисциплински поступак у првом степену;  
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10. подноси извештај о раду Главном одбору најмање једном годишње  

11. доноси Пословник о свом раду;  

12. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и Председништво Странке. 

13. може сазвати седницу било ког органа локалне организације.  

 

Члан 42. 

Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно. 

Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада. 

Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Извршног одбора 

уређује се Пословником о раду Извршног одбора.  

 

Члан 42а. 

Политички савет има  девет чланова/ица које на предлог председника/це 

Политичког савета именује Главни одбор. 

Мандат председника/ице Политичког савета траје четири године. 

Председника/цу Политичког савета бира Скупштина Странке на предлог 

председника Странке или најмање 70 делегата Скупштине. 

Члан Политичког савета ЗЗС може бити сваки члан/ица ЗЗС, као и истакнути 

научник, стручњак, представник удружења грађана, синдиката, као  и други истакнути 

појединац који није члан ЗЗС, а подржава Програм Заједно за Србију и није члан друге 

политичке странке. 

Члан 42б. 

Политички савет је саветодаво политичко тело странке које се бави разматрањем 

идејних и политичких питања од важности за дефинисање стратегије у унутрашњој и 

спољној политици, предлаже платформу изборног програма странке и учествује у 

изради Програма странке. 

Члан 42в. 

Члану/ици Политичког савета мандат престаје пре времена на који је изабран: 

1. Подношењем оставке Главном одбору; 

2. Престанком чланства у странци 

 

Статутарна комисија 

Члан 43. 
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Статутарна комисија има 7 чланова/ица, који између себе бирају председника/цу. 

 

Члан 44. 

Статутарна комисија: 

1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;  

2. даје мишљење на нацрт Статута као и њихове измене и допуне;  

3. даје мишљење на предлоге општих аката Странке као и на предлоге њихових 

измена и допуна;  

4. одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом ;  

5. одлучује о усклађености појединачних аката и одлука свих органа Странке са 

Статутом и другим општим актима Странке;  

6. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије 

одређено;  

7. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;  

8. одлучује по жалби члана у случајевима престанка чланства  

9. одлучује о повредама изборног права и поступка у складу са Правилником о 

изборима;  

10. подноси извештај о раду Скупштини;  

11. доноси Пословник о свом раду.  

Члан 45. 

Тумачење Статута и других општих аката Странке може тражити сваки орган 

Странке. 

Одлуке и тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, 

тела и чланове/ице Странке. 

 

Члан 46. 

Мандат чланова/ица Статутарне комисије траје 4 година. 

Избор и престанак мандата чланова Статутарне комисије ближе се уређује 

Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Заједно за Србију. 

Члан/ица Статутарне комисије мора бити дипломирани правник. 

Чланови/це Статутарне комисије не могу бити истовремено и чланови/це другог 

органа који бира Скупштина и Главни одбор. 

 

Члан 47. 

Члану/ици Статутарне комисије мандат престаје пре времена на које је изабран:  

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;  
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2. престанком чланства у Странци.  

Члан 48. 

Статутарна комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на 

седници којој присуствује већина чланова/ица Статутарне комисије. 

Начин избора председника/це Статутарне комисије, као и сва друга питања од 

значаја за рад Статутарне комисије уређују се Пословником о раду Статутарне комисије. 

 

Надзорни одбор 

Члан 49. 

Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Странке. 

Надзорни одбор чини 5 чланова/ица који између себе бирају председника/цу. 

 

Члан 50. 

Надзорни одбор:  

1. контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и 

управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже 

по другом основу;  

2. подноси извештај о свом раду Скупштини Странке;  

3. подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном 

одбору;  

4. доноси Пословник о свом раду.  

Члан 51. 

Мандат чланова/ица Надзорног одбора траје 4 године. 

Избор и престанак мандата чланова Надзорног одбора ближе се уређује 

Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Заједно за Србију. 

Чланови/це Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови/це другог 

органа који бира Скупштина и Главни одбор. 

 

Члан 52. 

Члану/ици Надзорног одбора мандат престаје пре времена на које је изабран:  

1. подношењем оставке Главном одбору или Скупштини Странке;  

2. престанком чланства у Странци.  
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Члан 53. 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на 

седници којој присуствује већина чланова/ица Надзорног одбора. 

Начин избора председника/це Надзорног одбора, као и сва друга питања од 

значаја за рад Надзорног одбора уређују се Пословником о раду Надзорног одбора. 

 

Генерални Секретар/ка Странке 

Члан 54. 

Генерални Секретар/ка Странке:  

1. врши функцију секретара/ке Главног одбора;  

2. руководи радом администрације Странке;  

3. координира израду финансијских планова организација Странке и израђује 

финансијски план за идућу календарску годину и подноси исти на усвајање 

Председништву Странке најкасније до 01.12. текуће године за следећу годину  

4. потписује финансијска документа Странке;  

5. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације 

Странке;  

6. располаже покретном имовином  

7. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву 

Странке сваких 6 месеци;  

8. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига 

Странке и овлашћен/а је да контактира са надлежним органом;  

9. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз предходно 

одобрење Председништва Странке; 

10. именује лица која су одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, 

вођење књига и контакт са Агенцијом за борбу против корупције у погледу 

посебних рачуна отворених за финансирање изборне кампање;  

11. обавља и друге послове које му/јој Главни одбор, Извршни одбор и 

Председништво повере.  

 

Члан 55. 

Мандат  Генералног Секретара/ке Странке траје 4 године.  

Поступак избора и престанак мандата Генералног секретара странке ближе се 

уређује Правилником о изборима и Пословником о раду Скупштине. 

 

 

 



____________________________________________________________________________________ 
Статут ЗЗС – пречишћен текст   Страна | 21  
 

V ДЕО 

ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА 

 

Стручни савети 

Члан 56. 

Стручни савети  организује рад стручњака/иња из разних области у циљу 

унапређења деловања Странке и вршења власти.  

Руководиоце Стручних савета именује Председник/ца Странке.  

Чланове Стручних савета именује Председништво странке на предлог 

руководилаца Стручних Савета. 

Чланови/це Стручних савета не морају бити чланови/це Заједно за Србију али не 

смеју бити чланови/це друге политичке организације.  

Стручни савети имају обавезу да:  

1. предлажу програмска документа Странке из различитих области, пружа научна и 

стручна знања, информације и сугестије за страначке активности;  

2. предлаже решења за теоријска и практична питања од значаја за функционисање 

државе;  

3. помаже посланицима/цама и функционерима/кама у њиховом раду;  

4. подноси редовне шестомесечне извештаје о раду Председништву Странке;  

5. доноси Пословник о свом раду;  

6. координира и пружа помоћ у раду Стручних савета  општинских, градских и 

регоналних одбора. 

7. Формирање и рад Стручних савета уређује се одлуком Председништва Странке. 
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VI ДЕО 

ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Локалне организације 

Члан 57. 

Заједно за Србију  на локалном, опшинском, градском и регионалном нивоу своју 

политику спроводи кроз:  

1. месне организације;  

2. општинске организације ; 

3. градске организације ; 

4. регионалне организације. 

Органи локалне организације промовишу програм Странке на подручју на коме 

делују, организују и придобијају нове чланове/ице и воде, односно спроводе политику 

на свом нивоу у складу са Статутом, Програмом и одлукама органа Странке. 

Питања надлежности, састава, организације и деловања локалних органа Странке 

уређују се Правилником о локалној организацији Заједно за Србију   

Питања избора и престанка мандата, као и начин спровођења избора органа 

локалне организације Заједно за Србијуближе се уређују Правилником о изборима. 

Мандат свих органа локалне организације траје 2 године. 

 

Члан 58. 

Месна организација 

Месна организација се формира ради спровођења политике Странке на територији 

месне организације. 

Месну организацију чине сви чланови/ице Странке који имају 

пребивалиште/боравиште на територији месне организације. 

Органи месне организације су:  

1. месни одбор 

2. председник /ца месног одбора.  

 

Члан 59. 

Општинска организација 

Општинска огранизација се формира ради вођења политике Странке на територији 

општине. 
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Општинску организацију чине сви чланови/це Странке са територије општине. 

Органи општинске огранизације су:  

1. скупштина општинске огранизације;  

2. општински одбор;  

3. председник/ца општинског одбора;  

4. председништво општинског одбора;  

5. извршни одбор општинског одбора;  

Избори за председника/цу и чланове/ице Општинског одбора врше се на 

непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це Општинске организације или 

на Скупштини. 

Начин избора и број чланова општинског одбора одређује Извршни одбор на 

образложени предлог Општинског одбора.у складу са Правилником о локалној 

организацији и Правилником о изборима у Заједно за Србију   

 

Члан 60. 

Скупштина општинске организације 

Скупштина општинске огранизације је највиши орган општинске организације 

Странке. 

Скупштина општинске огранизације може бити изборна и радна. 

Редовна изборна скупштина општинске огранизације одржава се по правилу сваке 

друге године. 

Радна скупштина се одржава сваке године. 

 

Члан 61. 

Надлежности Скупштине општинске огранизације 

1. одлучује о Извештају о раду који подноси Председник/ца Општинског одбора;  

2. бира и разрешава председника/це и чланова/ица сталног састава општинског 

одбора;  

3. доноси Пословник;  

4. разматра и остала питања од важности за Заједно за Србију, на нивоу локалне 

организације.  

Члан 62. 

Општински одбор 

Општински одбор руководи радом општинске огранизације. 

Општински одбор чине:  
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1. Председник/ца општинског одбора;  

2. потпредседници/е општинског одбора;  

3. чланови/це сталног састава општинског одбора;  

4. председници/е месних одбора;  

5. шеф/ица одборничке групе у скупштини општине;  

6. чланови/це Главног одбора са територије општинске организације;  

7. носилац највише функције локалне власти;  

8. председник/ца Извршног одбора Општинског одбора.  

9. Секретар одбора  

 

Члан 63. 

Основне надлежности Општинског одбора:  

1. организује рад Странке на територији општинске огранизације;  

2. води политику Странке на територији општинске огранизације;  

3. спроводи одлуке органа на својој територији;  

4. именује Изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој 

територији;  

5. одлучује о броју, формирању и распуштању месних одбора;  

6. врши верификацију нових чланова;  

7. предлаже кандидат/киње за посланике/це са своје територије;  

8. предлаже кандидате/киње за све органе и тела који се бирају на Скупштини 

Странке, 

9. предлаже кандидата/кињу за председника/цу општине;  

10. утврђује листу кандидата/киња за одборнике/це;  

11. може одбити пријем у чланство;  

12. одлучује у првом степену дисциплинског поступка;  

Општински одбор има свој печат и текући рачун. 

 

Члан 64. 

Градска организација 

Градска организација се формира ради вођења политике Странке на територији 

града. 

Органи градске организације су : 

1. Скупштина Градске организације ; 

2. Градски одбор; 

3. Председник/ца Градског одбора; 

4. ПредседништвоГрадског одбора; 

5. Извршни одбор Градског одбора; 
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Члан 65. 

Основне надлежности Градског одбора:  

1. води политику Странке на својој територији;  

2. спроводи одлуке Странке на својој територији;  

3. предлаже кандидата/кињу за градоначелника/цу;  

4. утврђује листе кандидата/киња за градске одборнике/це  

5. предлаже посланике/це са своје територије;  

6. предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање 

повереника/це на територији своје организације;  

7. на заједничкој седници са одборничком групом у скупштини града одређује 

кандидате/киње за функције и ускраћује подршку функционерима/кама у 

градским органима и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање 

града.  

Редовна изборна скупштина градске организације одржава се по правилу сваке 

друге године, односно а ванредна по потреби. 

Избори за Председника/цу, потпредседнике/це и чланове/ице Градског одбора 

могу се вршити на непосредним изборима на којима гласају сви чланови/це са 

територије градске организације. 

Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор Странке. 

Начин избора, број чланова и број потпредседника градског одбора одређује 

Извршни одбор на образложени предлог Градског одбора у складу са Правилником о 

локалној организацији и Правилником о изборима у Заједно за Србију  . 

Градски одбор има свој печат и текући рачун. 

Регионална организација 

Члан 66. 

Регионална организација формира се за подручје три региона Републике Србије 

и то:подручје Београда, подручје Војводине и подручје Уже Србије. 

Највиши орган регионалне организације је њен регионални одбор. 

Члан 67. 

Основне надлежности Регионалног одбора: 

1. промовише и спроводи Програм, политику и одлуке органа Странке на територији 

региона, 

2. дефинише и спроводи регионални политички Програм Странке, 

3. покреће регионалне иницијативе; 

4. даје сугестије Председништву странке по питањима одзначаја за рад регионалног 

одбора, 

5. прати политички рад општинских и градских одбора са подручја Региона и пружа 

помоћу њиховом политичком раду; 
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6. 5.контролише рад именованих и постављених лица као и других органа власти у 

јединицама локалне самоуправе на територији региона, 

7. подноси предлоге за формирање и распуштање општинских одбора и градских 

одбора са територије региона; 

8. организује и спроводи активности у изборнојкампањи, 

9. формира и прати рад тимова при регионалном одбору, 

10. предузима мере за побољшање услова живота у Региону, 

11. обавља остале послове које му повере органи Странке. 

Члан 68. 

Регионални одбор чине: 

1. Скупштина Регионалне организације 

2. Регионални одбор 

3. Председник /цаРегионалног одбора 

4. Председништво Регионалног одбора 

5. Извршни одбор Регионалног одбора 

Начин избора, број чланова и број потпредседника Регионалног одбора одређује 

Извршни одбор на образложени предлог Регионалног одбора у складу са Правилником о 

локалној организацији и Правилником о изборима у Заједно за Србију  . 

Регионални  одбор има свој печат и текући рачун. 

Председника/цу Регионалног одбора бира Скупштина Регионалне организације. 

Први сазив Скупштине Регионалне организације чине чланови Скупштине Странке 

из региона. 

Избор и престанак мандата председника Регионалне организације ближе се 

уређује пословником Скупштине Регионалне организације. 

Председник/ца Регионалне организације представља и заступа Регионалну 

организацију. 

Мандат председника/це Регионалне организације траје четири године. 

Председнику/ци Регионалне организације престаје мандат пре истека времен на 

које је изабран: 

1. подношењем оставке Главном одбору; 

2. разрешењем; 

3. избором новог/е председника/це Регионалне организације; 

4. престанком чланства у странци. 

Правилник о унутрашњој организацији Регионалне организације доноси 

Регионални одбор у складу с Правилником о локалној организацији и другим општим 

актима Заједно за Србију, а верификује га Главни одбор 
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VII ДЕО 

МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 69. 

Извори из којих Странка прибавља средства потребна за обављање страначких 

активности, редовног рада и трошкова изборне кампање су:  

1. Јавни извори – новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија, 

аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и 

организације чији су они оснивачи.  

2. Приватни извори - чланарине, прилози правних и физичких лица, наследство, 

легати, приходи од имовине Странке и задуживање код банака и других 

финансијских организација у Републици Србији.  

Јавност о финансијско-материјалном пословању, Странка остварује објављивањем 

годишњег финансијског извештаја на свом веб-сајту и „Службеном гласнику Републике 

Србије“ у складу са Законом.  

 

Члан 70. 

Председништво усваја најкасније до 31.12, а потврђује финанансијски план за 

текућу годину, а  најкасније до 31.12.текуће године усваја финансијски план  за идућу 

календарску годину на предлог Генералног  Секретара/ке  

Странка води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у 

складу са Законом. 

 

Члан 71 

Расподела прихода од чланарине и других приватних извора из којих Странка 

прибавља финансијско-материјална средства у складу са Законом, као и друга питања у 

вези са чланарином, ближе се одређују правилником којим се уређује плаћање 

чланарине и посебним одлукама надлежних органа Странке. 

 

Члан 72. 

Општински, градски и регионални одбори дужни су да једном годишње подносе 

Извештај о финансијском пословању Генералном  Секретару/ки Странке и Надзорном 

одбору.  

Надзорни одбор подноси извештај Председништву Странке о пословању Странке 

два пута годишње. 
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VIII ДЕО 

ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ 

 

Члан 73. 

Општи акти Странке су:  

1. Статут;  

2. Правилник о чланству;  

3. Правилник о локалној организацији;  

4. Правилник о изборима у Заједно за Србију  ; 

5. Правилник о организацији и систематизацији послова у Странци;  

6. Правилник о дисциплинској одговорности;  

7. Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за посланике и одборнике;  

8. Правилник о правима и дужностима посланика/ца;  

9. Пословник Скупштине;  

10. Пословник Главног одбора;  

11. Пословник Председништва;  

12. Пословник Извршног одбора;   

13. 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 Главног одбора. 
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IX ДЕО 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ДОНОШЕЊЕ  ПРОГРАМА И СТАТУТА 

 

Члан 74. 

Поступак за доношење Статута, као и његове измене и допуне могу покренути 

Главни одбор и Председништво. 

Предлоге за измену и допуну Статута Странке њени органи и организациони 

делови упућују Статутарној комисији. 

Након разматрања предлога, Статутарна комисија сачињава предлог Статута, 

упућује да Главном одбору, који утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на 

усвајање. 

Скупштина доноси Статут већином гласова присутнихчланова. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

Члан 75. 

Измене и допуне Статута Странке врше се на начин и попоступку предвиђеним за 

његово доношење. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

Члан 76. 

Измене и допуне Програма Странке врше се на начин и по поступку предвиђеним 

за његово доношење. 

 

ПРЕСТАНАК РАДА 

Члан 77. 

Политичка странка Заједно за Србију престаје са радом одлуком Скупштине и то 

двотрећинском већином гласова присутних чланова, када престану услови за 

остваривање циљева Заједно за Србију, као и у другим случајевима предвиђеним 

законом. 

У случају престанка рада Странке ,имовина Странке пренеће се на правног 

следбеника Странке, односно правног субјекта са сличним циљевима о чему Скупштина 

доноси одлуку. 
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ИМЕНОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА, СТУПАЊЕ СТАТУТА НА СНАГУ  

И ПРИМЕНА ОПШТИХ АКАТА 

Члан 78. 

Оснивачка Скупштина Странке именоваће овлашћено лице које ће вршити дужност 

Председника Странке до избора органа Странке на изборној Скупштини, а не дуже од 90 

дана од дана Оснивачке Скупштине. 

Статут Заједно за Србију ступа на снагу и примењује се од дана доношења. 

Сва општа акта Странке морају се донети у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу Статута. 

 

 

 
Овај пречишћен текст Статута ЗЗС укључује измене и допуне Статута усвојене на  

II ванредној изборној Скупштини ЗЗС одржаној 9. јула 2016. године. 


