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СС  ТТ  АА  ТТ  УУ  ТТ      

ППООЛЛИИТТИИЧЧККЕЕ  ССТТРРААННККЕЕ    
""ППООККРРЕЕТТ  ЗЗАА  ППРРИИВВРРЕЕДДННИИ  

ППРРЕЕППООРРООДД  ССРРББИИЈЈЕЕ""    
  

I.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим статутом уређује се:  
- назив и седиште Странке 
- изглед и садржина печата Странке и симболи визуелног идентитета, 
- програмски циљеви  
- услови и начин учлањивања и престанка чланства,  
- права, обавезе и одговорности чланова,  
- организационе јединице, организација по територијалном принципу и 

унутрашња организација 
- органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата 

и начин одлучивања,  
- заступање Странке,  
- поступак за измене и допуне програма и статута и поступак доношења и 

измена других општих аката Странке,  
- остваривање јавности рада,  
- начин одлучивања о удруживању 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 Странке и лице овлашћено да 

контактира са надлежним органом, 
- начин доношења одлуке о престанку рада,  
- начин располагања имовином политичке странке у случају престанка 

 
Правни статус и почетак рада 

 
Члан 2. 

 Покрет за привредни препород Србије (у даљем тексту ПППС) је политичка 
организација грађана слободно и добровољно удружених, основана ради 
остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље 
грађана и учешћа на изборима, која делује у складу са својим Програмом и овим 
Статутом на подручју Републике Србије, у складу са Законом о политичким 
странкама, односно, у складу са другим законским прописом који регулише ову 
материју. 

ПППС статус правног лица стиче даном уписа у Регистар политичких странака, 
са којим даном и почиње са радом. 

Политичка странка ПППС оснива се на оснивачкој скупштини доношењем 
оснивачког акта, програма, статута и избором лица овлашћеног за заступање 
политичке странке. 

Члан 3. 
ПППС се организује на начелима територијалне организације и међусобне 

повезаности органа, као и њихове аутономије и одговорности, демократског 
одлучивања у доношењу и спровођењу одлука и активног учешћа у органима 
власти у којима ПППС има чланове. 
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II.  Назив и седиште 
 

Члан 4. 
Пун назив политичке ПППС гласи: Покрет за привредни препород Србије 
Скраћени назив је: ПППС  
Уз пуни назив у политичком деловању и правном промету користи се 

равноправно и скраћени назив.  Седиште ПППС-а налази се у Београду. ПППС  
делује на целој територији Републике Србије. 
 

III. Изглед и садржина печата и симболи 
визуелног идентитета 

 
Члан 5. 

Печат ПППС је округлог облика у чијем средишту се налази текст исписан 
великим ћириличним словима „П“:  „ППС“, изнад кога мањим штампаним 
ћириличним словима стоји натпис „ПППС“, док је по ободу печата исписан текст 
„ПППС за привредни препород Србије – Београд“. 
 Симбол визуелног идентитета је: 

- знак 
- лого. 

Знак Покрета за привредни препород Србије чине три велика штампана 
ћирилична слова, и то два слова „П“, – „ПП“, од којих је једно слово П црвене боје, 
а друго беле боје, испод које се протеже једно велико слово „С“ плаве боје, на коме 
се налази 8 ситних жутих звездица, док је  изнад два слова П мањим штампаним 
словима исписан натпис „ПОКРЕТ“.  

Боје знака су боје државе Србије, а велико слово „С“ плаве боје са жутим 
звездицама, симболизује жељу за стварањем европске Србије. 

 Лого ПППС је ћирилични натпис: „ПППС“. 
 
 

IV.  ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ 
Члан 6. 

 ПППС има свој програм којима утврђује политичка начела деловања, циљеве 
и вредности за које се залаже. 
 Основни програмски циљ ПППСа је развој пољопривреде и привреде 
Републике Србије, раст БДП-а по глави становника, раст извоза, и друго, односно 
раст свеопштег благостања у Републици Србији. 
 ПППС има израђене конкретне пројекте за реализацију програмских циљева 
ПППС, а који су засновани на компаративним предностима Србије у односу на 
земље са којима се може остварити позитиван трговински биланс, као и 
компаративним предностима сваког краја и регије у Србији, и општим принципима 
доброг пословања, остваривања зараде и раста укупне друштвене производње – 
највише путем отварања нових производњи заснованих на што већем степену 
прераде домаћих сировина и што повољнијем пласману на светска тржишта. 

 
V.  УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА 

И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА 
 

Члан 7. 
Члан ПППСа може да буде сваки пунолетан и пословно способан држављанин 



 

                                                             Покрет за привредни препород Србије  - ПРОГРАМ   стр. 4/ 17      

Републике Србије, који прихвата Програм и Статут ПППСа. 
Чланом ПППСа постаје се потписивањем приступнице и пријемом у чланство 

од стране органа ПППСа. На одлуку о одбијању о пријему у чланство, кандидат 
може да се жали Председништву ПППСа који доноси коначну одлуку. 
 

VI.  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ЧЛАНОВА 
Члан 8. 

Члан ПППСа има право да: 
1. бира и буде биран у све органе; 
2. буде обавештен о свим ставовима и одлукама ПППСа; 
3. учествује у свим активностима; слободно изражава мишљење у органима 

ПППСа; 
4. покреће иницијативе и даје предлоге; 
5. добије заштиту ПППСа ако буде угрожен због обављања политичких 

активности. 
6. добије помоћ ПППСа у складу са њеним могућностима, 
7. остварује и друга права одређена Статутом и другим актима ПППСа. 

Члан ПППСа дужан је да: 
1. поштује Програм и Статут ПППСа; шири програмска начела и политичке 

ставове ПППСа; 
2. спроводи одлуке органа, 
3. да се залаже за ставове и интересе ПППСа 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 ПППСа; 
6. придобија нове чланове и симпатизере, 
7. испуњава и друге обавезе у складу са Статутом, општим актима и одлукама 

органа ПППСа. 
Члан 9. 

Чланство у ПППСу престаје иступањем, брисањем из евиденције и 
искључењем. 

Са сваким чланом који најави или поднесе обавештење о иступању обавља се 
разговор у општинској организацији ради отклањања узрока иступања. Из ПППСа 
се иступа давањем писане изјаве или враћањем чланске карте. Искључење члана 
изриче се за деловање супротно Статуту и Програму ПППСа, као и за деловање у 
корист друге политичке организације без одобрења органа ПППСа. 

Члан 10. 
Истакнути појединци –пољопривредници, привредници, предузетници, 

културни и научни ствараоци, спортисти и друге угледне личности, чије је 
политичко и јавно деловање сагласно основним програмским циљевима ПППСа могу 
да постану почасни чланови ПППСа. Почасне чланове могу да кандидују чланови и 
органи ПППСа. Одлуку о почасном члану доноси Главни одбор на предлог 
Председништва ПППСа. 

Члан 11. 
Евиденција чланства се води у писаном облику као јединствена централна 

електронска база података. Евиденција чланства и поступак уписа и брисања из 
евиденције, издавања чланских карата, као и вођење базе података чланова, као и 
све ближе одредбе везано за начин и услове учлањивања, престанка чланства, 
одређивања висине и начина плаћања чланарине као и помоћи члановима, ближе 
се уређује општим актом - правилником. 
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VII.  ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ 

И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

(Територијална организација) 
Члан 12. 

ПППС се организује на територијалном принципу. Основни облик 
територијалног организовања је општинска организација. У општинској 
организацији  могу се основати месне организације. ПППС може да има градске, 
окружне и покрајинске организације и органе, ради обједињавања и координације 
рада општинских организација и других послова. ПППС може оснивати и друге 
облике територијалног организовања (регионалне) у складу са адмистративно-
територијалном организацијом Републике Србије. Територијалне организације 
оснивају се и престају са радом на основу одлуке Председника ПППС-а, Главног, 
односно Извршног одбора. 

Члан 13. 
Општинске организације оснивају се на територији општина и градова у 

Републици Србији у којој ПППС има чланове (број чланова потребан за оснивање 
општинске организације утврђује се Правилником о оснивању општинских одбора) 
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. 

Члан 14. 
Органи, oрганизација, начин конституисања, поступак избора органа, 

деловање и задаци територијалних организација и органа ПППСа, као и престанак 
рада, уређују се правилником о локалној организацији ПППС-а. 

 
VIII.  Органи ПППСа 

Члан 15. 
Органи ПППС који делују на целокупној територији Републике Србије су:  

1. скупштина; 
2. главни одбор; 
3. председник ПППС; 
4. потпредседници странке – одн. главног одбора ПППС; 
5. председништво; 
6. извршни одбор; 
7. статутарна комисија; 
8. надзорни одбор. 

Органи ПППС који делују на делу територије Републике Србије су: 
1. регионални одбори; 
2. окружни одбори; 
3. градски одбори са статусом окружног одбора; 
4. општински одбори; 
5. градски одбори са статусом општинског одбора; 
6. месни одбори. 

 
1. СКУПШТИНА 

Члан 16.  
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Скупштина је највиши орган ПППС.  
Скупштина одржава редовне и ванредне седнице.  
Изузетно, у складу са Законом о политичким странкама, одржава се оснивачка 

скупштина ПППС-а, на којој се, поред осталог, доносе одлуке о именовању радног 
председништва, Председника ПППС-а, заступника и лице овлашћено за подношење 
регистрационе пријаве. 

Сазивање Скупштине 
Члан 17. 

  Скупштину сазивају председник ПППС или главни одбор. 
Редовна седница Скупштине одржава се једном у четири године. 
Ванредна седница скупштине одржава се: 

1. на захтев председника ПППС;  
2. на захтев половине чланова главног одбора; 
3. на захтев половине чланова скупштине; 
4. када престане функција председника ПППС, односно заменика 

председника ПППС.  
Редовна седница сазива се најкасније тридесет дана пре дана одређеног за 

њено одржавање, а ванредна седница се сазива у року од 8 дана од стицања 
услова за њено одржавање, тако да се одржи у року од тридесет дана од дана 
сазивања. 

 
Састав Скупштине 

Члан 18. 
Скупштину чини 150 делегата. 

Делегати могу да буду: делегати по функцији и изабрани делегати. 
Делегати по функцији су: председник ПППС, заменик председника ПППС, 

чланови председништва ПППС, чланови главног одбора, председници савета ПППС, 
председник статутарне комисије, председник надзорног одбора. 

Изабране делегате чине представници које бирају општински одбори и 
педесет делегата које, на предлог председника ПППС, бира главни одбор из редова 
чланова ПППС. 

Мандат изабраним делегатима траје четири године. 
Број делегата скупштине које именује сваки општински одбор, утврђује се 

одлуком главног одбора. 
Приликом утврђивања броја делегата које ће именовати сваки општински 

одбор, главни одбор ће да води рачуна о броју чланова ПППС у свакој општини и о 
броју гласова које Странка осваја у одређеној општини. 

Члан 19. 
Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, истеком рока на који је 

изабран и престанком чланства у Странци. 
Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране органа 

који га је изабрао за свог представника. 
Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције. 

 
Надлежност скупштине 

Члан 20. 
Скупштина: 

1. доноси Програм ПППС и усваја његове измене и допуне; 
2. доноси Статут ПППС и усваја његове измене и допуне; 
3. утврђује опште смернице политичког деловања ПППС; 
4. бира и разрешава председника ПППС; 
5. бира и разрешава изборне чланове председништва;  
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6. бира и разрешава изборне чланове главног одбора; 
7. бира и разрешава чланове статутарне комисије; 
8. бира и разрешава чланове надзорног одбора; 
9. разматра и усваја извештај о раду председника ПППС, заменика 

председника ПППС, председништва, главног одбора, статутарне комисије и 
надзорног одбора; 

10. доноси пословник о свом раду. 
 

Одлучивање у Скупштини 
Члан 21. 

Скупштина може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од 
укупног броја делегата. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата. Већина 
гласова од укупног броја делегата потребна је за доношење одлуке о промени 
програма и статута ПППС и одлуке о опозиву председника ПППС. 

Члан 22. 
Седницом Скупштине председава председник ПППС. 
Заменик председника ПППС председава седницом Скупштине када је 

председник ПППС спречен да врши своју функцију. 
Ако су председник ПППС  и заменик председника ПППС спречени да врше 

своју функцију, седницом Скупштине преседава потпредседник главног одбора 
ПППС кога одреди Председник ПППС-а, односно кога изабере главни одбор. 

Ако је више од половине чланова главног одбора спречено да врши своју 
функцију, седницом скупштине преседава делегат кога изабере већина од 
присутних делегата. 

Вођење седнице скупштине и гласање на седници скупштине уређују се 
пословником о раду скупштине ПППС-а.  

 
2. ГЛАВНИ ОДБОР 

Члан 23. 
Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између две седнице 

Скупштине. Председник ПППС је по функцији председник главног одбора. Главни 
одбор се састаје најмање једном у три месеца. 

 
Састав Главног одбора 

Члан 24. 
Главни одбор има шездесет чланова. 

Чланови главног одбора могу да буду: чланови по функцији и именовани 
чланови. 

Чланови по функцији су: председник ПППС, заменик председника ПППС, 
потпредседници главног одбора, чланови председништва ПППС, председник 
статутарне комисије, председник надзорног одбора, председници или повереници 
окружних, градских и покрајинских одбора. 

Остале чланове главног одбора именује, на предлог председника ПППС, 
скупштина ПППС из реда чланова ПППС, на период од четири године. 

 
Члан 25. 

Члану главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је 
изабран и престанком чланства у Странци.  

Именованом члану главног одбора функција може да престане и опозивом од 
стране скупштине. 
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Члану главног одбора по функцији, чланство у главном одбору се гаси 
престанком функције. 

 
 
 

Надлежност Главног одбора 
Члан 26. 

Главни одбор: 
1. утврђује политику ПППС;  
2. припрема седнице и спроводи одлуке скупштине; 
3. утврђује предлог програма и статута ПППС, као и њихове измене и допуне;  
4. решава сукоб надлежности између органа ПППС; 
5. бира и опозива четири потпредседника главног одбора; 
6. бира и опозива председника извршног одбора; 
7. на предлог председника ПППС доноси изборни програм ПППС, одлучује о 

учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и 
постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу; 

8. анализира и оцењује резултате избора;  
9. кандидује државне функционере из редова чланова ПППС; 
10. утврђује изборну листу за избор народних посланика; 
11. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у 

међународне организације;  
12. разматра и усваја  годишњи извештај председника ПППС о раду ПППС; 
13. покреће поступак за изгласавање неповерења председнику ПППС и 

заменику председника ПППС на скупштини; 
14. даје сагласност за отуђење непокретне имовине ПППС; 
15. разматра и усваја извештај надзорног одбора о контроли финансијског 

пословања;  
16. разматра и усваја извештај извршног одбора;  
17. доноси пословник о свом раду и друге опште акте ПППС из своје 

надлежности; 
18. обавља и друге послове у складу са овим статутом и општим актима 

ПППС. 
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим 

органима ПППС.  
У изузетним случајевима, главни одбор може да донесе одлуку из 

надлежности скупштине двотрећинском већином од укупног броја чланова. Пре 
доношења одлуке из надлежности скупштине, главни одбор је дужан да прибави 
мишљење статутарне комисије.  

 
Члан 27.   

Рад главног одбора се одвија на седницама. 
Изузетно, одлуке главног одбора могу да буду донете и писаним 

изјашњавањем чланова по поднетим предлозима. 
Седницу главног одбора сазива и њоме руководи председник ПППС. 

Председник ПППС је дужан да закаже седницу главног одбора када то писмено 
затражи најмање 1/3 чланова главног одбора. 

Члан 28. 
Седнице главног одбора су јавне. 
Главни одбор, за решавање појединих питања, може донети одлуку да се 

одржи седница затворена за јавност. 
Члан 29. 
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Седница главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од 
половине чланова главног одбора. 

Главни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако 
статутом или општим актима ПППС није предвиђено другачије. Вођење седнице 
главног одбора и гласање на седници главног одбора уређују се пословником о 
раду главног одбора.  

 
3.  ПРЕДСЕДНИК ПППС 

Члан 30. 
Председник ПППС представља, заступа и руководи Странком. 

Мандат председника ПППС траје пет година. Исто лице може бити поново изабрано 
на ту функцију. Председник ПППС је за свој рад одговоран скупштини и главном 
одбору. 
 

Избор председника 
Члан 31. 

Председника ПППС бира скупштина, по правилу, тајним гласањем. Скупштина 
може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем. 

Кандидата за председника ПППС може да предложи најмање 5 општинских 
одбора, односно на предлог радног председништва оснивачке скупштине. Предлог 
кандидата за председника ПППС подноси се скупштини у писаном облику. 

Члан 32. 
 За председника ПППС изабран је кандидат који је добио већину гласова 
присутних делагата скупштине. 

Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину, 
поновиће се избор између двојице кандидата који су добили највећи број гласова. 

На поновљеном гласању за председника ПППС изабран је кандидат који је 
добио већи број гласова. 

 
Престанак функције председника ПППС 

Члан 33. 
Председнику ПППС функција престаје истеком мандата. Пре истека времена 

на које је биран, председнику ПППС функција престаје: оставком, престанком 
чланства у Странци и опозивањем од стране Скупштине. 

Члан 34. 
Скупштина може да опозове председника ПППС, већином од укупног броја 

делегата, ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује статут и програм 
ПППС. 

Поступак за опозив председника ПППС покреће се на предлог главног одбора 
или једне трећине делегата скупштине. 

Скупштина одлучује о опозиву председника ПППС, по правилу, тајним 
гласањем. Скупштина може да одлучи да о опозиву председника одлучује јавним 
гласањем. 

Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив председника ПППС, 
заменик председника ПППС, односно потпредседник главног одбора кога овласти 
главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу скупштине, која одлучује о 
опозиву. 
На седници на којој је донела одлуку о опозиву председника ПППС, скупштина ће 
изабрати новог председника ПППС. 

Надлежност председника 
Члан 35. 

Председник ПППС:  
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1. представља и заступа ПППС у складу са законом, статутом и програмом ПППС 
у земљи и иностранству;  

2. руководи радом ПППС и врши контролу рада органа и организација ПППС; 
3. стара се о извршавању одлука скупштине, спроводи политику ПППС у оквиру 

програма, утврђује и износи политичке ставове ПППС;  
4. сазива и преседава седницама скупштине;  
5. сазива и председава седницама главног одбора;  
6. сазива и председава седницама председништва ПППС;  
7. делегира одређена задужења осталим функционерима ПППС; 
8. предлаже кандидате за заменика председника ПППС, чланове председништва, 

председника извршног одбора, изборне делегате скупштине и изборне 
чланове главног одбора;  

9. Предлаже главном одбору изборни програм ПППС и одлуку о учешћу на 
изборима на свим нивоима; 

10. даје сагласност на формирање коалиција на локалном нивоу; 
11. подноси извештај о раду ПППС скупштини и главном одбору;  
12. даје пуномоћје за заступање ПППС пред судом или другим органом; 
13. именује поверенике, 
14. именује своје саветнике за одређене области; 
15. изузетно, у хитним случајевима, да би се спречиле нежељене последице 

по функционисање ПППС, разрешава председнике и распушта општинске и 
окружне одборе ПППС; 

16. одређује критеријуме за утврђивање листе кандидата за одборнике и 
посланике: 

17. обавља и друге послове у Складу са статутом и општим актима ПППС, 
као и послове које му повере скупштина и главни одбор.  

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПППС 

Члан 36. 
Заменик председника ПППС замењује председника ПППС у случају његове 

спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник ПППС. 
Заменик председника ПППС за свој рад одговара скупштини, главном одбору и 
председнику ПППС. 

 
Избор 

Члан 37. 
Заменика председника именује и разрешава председник ПППС-а.  

4. ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ПППС 
Избор 

Члан 38. 
ПППС има четири потпредседника, који су истовремено и потпредседници 

главног одбора, који се бирају на седници главног одбора, на предлог председника 
ПППС. 

Предложени кандидат је изабран за потпредседника ако добије већину 
гласова од присутних чланова главног одбора. 

Мандат потпредседника главног одбора траје четири године. 
 

Престанак функције 
Члан 39. 

Потпредседнику главног одбора функција престаје истеком мандата. 
Сваки члан коме је истекао мандат потпредседника главног одбора, може поново да 
буде биран на ту функцију. 
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Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника главног 
одбора престаје: оставком, престанком чланства у ПППС-у, опозивањем од стране 
главног одбора.  

Главни одбор може, на предлог председника ПППС, већином гласова од 
присутних чланова главног одбора, да опозове потпредседника главног одбора ако 
не извршава одлуке скупштине, главног одбора и председника ПППС и ако не 
поштује статут и програм ПППС. 

Надлежност 
Члан 40. 

Потпредседници главног одбора помажу председнику ПППС у остваривању 
функција главног одбора ПППС.  Потпредседници главног одбора за свој рад 
одговарају председнику ПППС и главном одбору. 

 
 

5. ПРЕДСЕДНИШТВО ПППС 
Надлежност 

Члан 41. 
Председништво ПППС је оперативно-политички орган ПППС, који редовно 

заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове 
и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду ПППС. 

Председништво ПППС: 
1. врши контролу рада представника ПППС у власти; 
2. именује и разрешава председнике окружних одбора и председнике 

градских одбора са статусом окружних одбора, на предлог председника 
ПППС; 

3. именује савете ПППС на републичком нивоу, на предлог председника 
ПППС; 

4. доноси пословник о свом раду;  
5. обавља послове које му повере главни одбор и председник ПППС; 
6. обавља друге послове у складу са статутом и општим актима ПППС. 

 
Састав и избор 

Члан 42. 
Председништво ПППС је састављено од двадесет чланова. 

Чланови Председништва могу бити: чланови по функцији и изабрани чланови. 
Чланови по функцији су: председник ПППС, заменик председника ПППС, 
потпредседници главног одбора, председник извршног одбора и сви председници 
регионалних одбора ПППС-а. Остале чланове председништва именује, на предлог 
председника ПППС, главни одбор ПППС-а из реда чланова ПППС, на период од 
четири године. 

 
Престанак функције 

Члан 43. 
Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је 

изабран и престанком чланства у ПППС-у. Изабраним члановима председништва 
функција може да престане и опозивом од стране скупштине, односно разрешењем 
од стране главног одбора. Изабрани члан председништва може да буде опозван, 
односно разрешен ако не извршава одлуке скупштине и главног одбора и ако не 
поштује програм и статут ПППС. 
Члан председништва по функцији губи чланство у председништву и престанком 
функције. 
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Сазивање и рад Председништва 
Члан 44. 

Радом председништва руководи председник ПППС, а у случају његовог 
одсуства заменик председника ПППС или потпредседник кога овласти председник. 

Седница председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од 
половине чланова председништва. 

Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова. Вођење 
седнице председништва и гласање на седници председништва уређују се 
пословником о раду председништва. 

 
6. ИЗВРШНИ ОДБОР 

Састав 
Члан 45. 

Извршни одбор је извршно-политички орган главног одбора и Председништва. 
Извршни одбор чине председник извршног одбора, председници окружних одбора, 
председници градских одбора са статусом окружних одбора, председници 
регионалних одбора и секретар извршног одбора. 

Председник Извршног одбора 
Члан 46. 

Председника извршног одбора бира и разрешава главни одбор из реда својих 
чланова на предлог председника ПППС, већином гласова од присутних чланова. 

Мандат председника извршног одбора траје четири године. 
Председник извршног одбора за свој рад одговара председнику ПППС, 

председништву и главном одбору. 
Члан 47. 

Председнику извршног одбора функција престаје истеком мандата. Сваки 
члан, коме је истекао мандат председника извршног одбора, може поново да буде 
биран на ту функцију. 

Пре истека времена на које је биран, функција председника извршног одбора 
престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране главног 
одбора. 

 
Потпредседници Извршног одбора 

Члан 48. 
Извршни одбор има два потпредседника  и секретара, које бира из реда 

својих чланова, на предлог председника извршног одбора, већином гласова од 
укупног броја чланова извршног одбора. 

Потпредседници и секретар извршног одбора помажу председнику извршног 
одбора у обављању послова из његове надлежности. 

У случају спречености или одсутности председника извршног одбора, 
руковођење извршним одбором преузима потпредседник кога одреди председник 
ПППС. 

Мандат потпредседника и секретара извршног одбора траје четири године. 
Члан 49. 

Потпредседнику и секретару извршног одбора функција престаје истеком 
мандата. 

Сваки члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара извршног 
одбора, може поново да буде биран на ту функцију. 

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника и секретара 
извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком 
чланства у извршном одбору, опозивањем од стране извршног одбора.  
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Извршни одбор може, на предлог председника извршног одбора, већином од 
укупног броја чланова извршног одбора, да опозове потпредседника или секретара 
извршног одбора ако не извршава одлуке главног одбора, председништва, 
председника ПППС и извршног одбора и ако не поштује статут и програм ПППС. 

 
Надлежност Извршног одбора 

Члан 50. 
Извршни одбор: 

1. одговара за спровођење одлука главног одбора, председника и 
председништва; 

2. одлучује о питањима организације рада ПППС; 
3. расправља о облицима организовања у Странци;  
4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа ПППС и предлаже мере; 
5. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству; 
6. одлучује о разрешењу председника општинских одбора; 
7. распушта општинске одборе; 
8. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у 

складу са општим актима које усваја главни одбор; 
9. одлучује о приговорима на чињење и нечињење окружних одбора; 
10. доноси пословник о свом раду; 
11. обавља послове које му повере председник ПППС, главни одбор и 

председништво; 
12. обавља друге послове у складу са статутом и општим актима ПППС. 
Извршни одбор се састаје најмање једном месечно или по потреби. 

Седницу извршног одбора заказује председник извршног одбора, а у случају 
његове спречености, потпредседник извршног одбора. 

 
ИЗБОРНИ ШТАБ 

Члан 51. 
У време избора формира се изборни штаб  ПППС. 
Састав, надлежности, начин именовања и опозива чланова изборног штаба, 

одређује председник ПППС-а, својим актом. 
 

7.  СТАТУТАРНА КОМИСИЈА 
Члан 52. 

Статутарна комисија има председника и четири члана које бира и разрешава 
скупштина ПППС на предлог председника ПППС. Између два заседања скупштине, 
чланове статутарне комисије бира и разрешава Главни одбор Странке. 
 Чланови статутарне комисије су, по правилу, дипломирани правници. 
Мандат статутарне комисије је 2 године. 

Избор и разрешење председника и чланова статутарне комисије уређују се 
пословником скупштине. Иста лица могу бити поново бирана. 

Члан 53. 
Статутарна комисија: 

1. тумачи статут и друга општа акта ПППС; 
2. припрема нацрт измена и допуна Статута, по одлуци главног одбора или 

председништва ПППС; 
3. припрема нацрт измена и допуна других општих аката ПППС;  
4. одлучује о усклађености одлука органа ПППС са статутом;  
5. подноси извештај о раду скупштини;  
6. доноси пословник о свом раду.  
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Тумачење статута и других општих аката ПППС могу тражити сви органи у 
Странци. 

Тумачење статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и 
чланове ПППС. 

 
 

8.  НАДЗОРНИ ОДБОР 
Члан 54. 

Надзорни одбор је контролно-надзорни орган ПППС.  
Мандат надзорног одбора је 4 године. 

 Надзорни одбор чине председник и четири  члана које бира и разрешава 
скупштина ПППС, на предлог председника, из реда чланова ПППС-а. Између два 
заседања скупштине ПППС-а, чланове надзорног одбора бира и разрешава главни 
одбор. 
 Надзорни одбор обавља унутрашњу контролу финансијског пословања ПППС. 
Надзорни одбор контролише приходе ПППС, употребу финансијских средстава 
ПППС и управљање имовином која је у власништву ПППС или којом Странка 
располаже по другом основу. 

Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског 
пословања главном одбору ПППС. 

Сваки члан ПППС може да оствари увид у извештај Надзорног одбора. 
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини ПППС. 

Избор и разрешење председника и чланова надзорног одбора, као и њихов 
рад, уређују се пословником Скупштине. 
 

ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА СТРАНКЕ 
Савети Странке 

Члан 55. 
Савети Странке су саветодавни органи Странке који прате и разматрају појаве 

из свог делокруга, предлажу решења и помажу у припреми стратегије Странке. 
Најважнији Савети Странке су: 
- Савет за економски развој, и постизање светске конкурентности домаћих 

производа, 
- Савет за развој предузетништва, 
- Савет за развој пољопривреде, 
- Савет за развој индустрије, 
- Савет за развој спољне трговине и робне размене, 
- Савет за монетарна и финансијска питања, 
- Савет за  природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој, 
- Савет за правна питања са посебним одбором за правосуђе, 
- Савет за државну управу,  
- Савет за светску науку и технологију, 
- Савет за друштвене делатности, спорт и омладину 
- Савет за сарадњу са пословним људима из дијаспоре, 
- Савет за здравство и социјална питања, 
- Савет за образовање кадрова, бригу о деци и перспективи младих,  
- Савет за међународну сарадњу са посебним одборима за сарадњу са 

Руском Федерацијом, Европском Унијом и другим тржиштима која буду 
процењена као посебно значајна за Републику Србију. 

Делокруг и састав сваког појединачног савета Странке одређује 
Председништво Странке на предлог председника Странке. 

Савет Странке броји највише 15 чланова.  
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Одлуком о формирању савета, председништво Странке ће да уреди његове 
надлежности и орагнизацију. 
 О формирању окружних и општинских савета окружни и општински одбори 
одлучују самостално, у складу са одредбама о савету Странке, уз претходну 
сагласност извршног одбора странке. 

Служба за информисање 
Члан 56. 

Служба за информисање: 
1. стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди; 
2. стара се о изгледу пропагандног материјала и организује пропаганду 

Странке; 
3. сарађује са средствима јавног информисања; 
4. уређује страначке новине; 
5. врши друге послове у складу са статутом и општим актима Странке. 

Председника и чланове службе за информисање бира и разрешава 
председништво Странке на предлог председника Странке. Ближа правила о 
организацији и раду службе за информисање прописаће се општим актом главног 
одбора. 
 

Парламентарна група и посланички клубови 
Члан 57. 

Парламентарну групу сачињавају посланички клубови и представници 
одборничких клубава. Посланички клубови ПППСа формирају се у Народној 
скупштини Републике Србије, и скупштинама аутономних покрајина Војводине и 
Косова и Метохије. 

Посланички клубови: 
- спроводе политику ПППСа у представничким органима; 
- разматрају питања из њихове надлежности и покрећу законодавну 

иницијативу; 
- учествују у раду органа ПППСа; 
- бирају председника посланичког клуба. 

 
Члан 58. 

Посланички клубови дужни су да поштују Програм, политику и одлуке органа 
ПППСа, спроводе их у представничким телима и гласају у складу са одлукама 
органа ПППСа. 

Посланици су дужни да гласају у складу са одлуком Посланичког клуба. 
Посланици који грубо крше посланичке обавезе и гласају супротно одлукама 

ПППСа 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. 

Члан 59. 
Одредбе о раду посланичких клубова примењују се сходно и на одборничке 

клубове у скупштинама локалне самоуправе. 
 

IX.   Заступник ПППСа 
Члан 60. 

Странку заступа Председник ПППС-а. Заступник ПППС-а заступа ПППС пред 
државним органима и у односима са трећим лицима. Заступник ПППС-а може 
овластити друго лице да заступа странку. 
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X.   Поступак доношења и измене Статута и општих аката 
Члан 61. 

Предлог за измену, допуну и доношење Статута и Програма могу поднети 
Председник, Заменик председника, Главни одбор, Председништво или Извршни 
одбор ПППС-а. Статутарна комисија на основу предлога припрема нацрт измена, 
допуне или новог Статута, односно Програма и упућује га на расправу органима 
ПППСа, која траје најмање 30 дана, после чега се утврђује предлог о коме се 
одлучује. 

Измене и допуне Програма и Статута ПППС-а, доноси скупштина ПППС-а, на 
начин предвиђен одредбама овог статута, за доношење тог акта. 

Члан 62. 
Органи и тела доносе опште акте на предлог Извршног одбора, једне трећине 

чланова Главног одбора, Председника или Заменика Председника. О нацрту општег 
акта може се организовати јавна расправа. Измене и допуне других општих аката, 
доносе са на начин и по поступку предвиђеном за њихово доношење. 

Члан 63. 
 Други општи акти ПППС-а су правилници и пословници. 

 
XI.   Остваривање јавности рада 

Члан 64. 
 Рад странке је јаван. Преко свог сајта, странка ће учинити доступним 
оснивачки акт, лично име Председника - заступника ПППС-а, Програм и Статут 
ПППС-а, као и неке опште акте, када буду донети. 
 Јавност се остварује и путем конференција за штампу, штампања других 
материјала ПППС-а, као и преко саопштења које странка објављује на свом сајту, 
или доставља електронским и другим медијима. 
 ПППС ће константно организовати презентације свога програма, као и својих 
конкретних предлога за побољшање услова живота и рада у нашој земљи, а тиме и 
за повећање стандарда. 
 

XII.   НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О  
УДРУЖИВАЊУ У ШИРЕ ПОЛИТИЧКЕ САВЕЗЕ 

Члан 65. 
 О удруживању ПППС-а у шире политичке савезе у земљи и иностранству и 
спајању политичке странке, одлуку, на предлог Председника ПППС-а, доноси 
Главни одбор ПППС-а, већином гласова од укупног броја чланова главног одбора. 
 

XIII.   Начин финансирања и имовина 
Члан 66. 

Средства за своју активност ПППС обезбеђује из чланарина, прилога, 
поклона, легата, имовине, завештања и буџета, на начин и под условима 
предвиђеним Законом о финансирању политичких активности, односно другим 
законским прописом који уређује ову област.  

 
XIV.   НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ 

КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 
 

Члан 67. 
 Контролу финансијског пословања ПППС-а, врши надзорни одбор ПППС-а, на 
начин и по поступку предвиђеном правилником о унутрашњој контроли 
финансијског пословања. 
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XV.   ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
НАЧИН ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА,  

И ВОЂЕЊЕ КЊИГА 
(Финансијски руководилац) 

Члан 68. 
 Вођење књига, израду и достављање финансијских извештаја, и све друге 
активности везано за финансијско извештавање о раду ПППС-а, вршиће се у складу 
са законом о финансирању политичких активности, као и другим прописима који 
регулишу ову област. За финансијско пословање, одговаран је финансијски 
руководилац.  

Правилником о финансирању и имовини ПППСа ближе се уређују начин 
стицања и располагања средствима ПППСа, унутрашња контрола и међусобни 
односи територијалних организација у погледу коришћења средстава, као и лице 
одговорно за подношење извештаја, вођење књига ПППС-а и овлашћено да 
контактира са надлежним органом. 

 
XVI.   Престанак рада ПППСа и располагање имовином 

Члан 69. 
О раду, престанку рада и деловању ПППСа, одлучује Скупштина на предлог 

Председника, односно 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. 
 

XVII.   Прелазне и завршне одредбе 
Члан 70. 

Оснивачка скупштина овлашћује радно председништво да може да изврши 
измене и допуне овог Статута у складу са законом и примедбама регистрационог 
органа, до добијања решења о регистрацији када ће те послове да обавља 
надлежан орган. 

Оснивачка скупштина овлашћује радно председништво, да на предлог 
Председника ПППС-а, именује поверенике за покрајине и општине ради оснивања 
органа, као и да именује прве саставе тих органа. 

Члан 71. 
Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 

табли у просторијама и на сајту ПППСа. 
 
 
27.01.2012 године,  
 

Скупштина Покрета 
за привредни препород Србије 

 


