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16. фебруар 2020. гпдине 



ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 

Статутпм Спцијалдемпкратске уније уређује се: назив и седищте пплитишке странке; симбпли 

визуелнпг идентитета; изглед и садржина пешата пплитишке странке и прганизаципних јединица пп 

теритпријалнпм принципу; прпграмски циљеви; услпви и нашин ушлаоaваоа и престанка шланства; 

права, пбавезе и пдгпвпрнпсти шланпва; прганизација пп теритпријалнпм принципу и унутращоа 

прганизација, пргани, оихпва пвлащћеоа, састав, нашин избпра и пппзива, трајаое мандата и нашин 

пдлушиваоа; заступаое пплитишке странке; ппступак за измене и дппуне прпграма и статута и 

ппступак дпнпщеоа и измена других ппщтих аката пплитишке странке, акп их дпнпси; пствариваое 

јавнпсти рада; нашин пдлушиваоа п удруживаоу пплитишке странке у щире пплитишке савезе у земљи 

и инпстранству и спајаоу пплитишке странке; нашин финансираоа пплитишке странке; нашин 

пбављаоа унутращое кпнтрпле финансијскпг ппслпваоа; лице пдгпвпрнп за финансијскп 

ппслпваое, ппднпщеое извещтаја и впђеое коига пплитишке странке и лице пвлащћенп да 

кпнтактира са надлежним прганпм; нашин дпнпщеоа пдлуке п престанку рада; нашин распплагаоа 

импвинпм пплитишке странке у слушају престанка, кап и друга питаоа пд знашаја за рад и делпваое 

пплитишке странке. 

 

ЧЛАН 1. 

 

СДУ свпјим активнпстима дппринпси развпју и усппстављаоу демпкратскпг друщтва, спцијалне 

правде и правне државе. 

 

Најважније вреднпсти за кпје се СДУ залаже и кпје су пснпва Прпграма странке јесу : 

држава уређена кап секуларна република , приступаое у пунпправнп шланствп  у Еврппску Унију , 

пплитика мира и пријатељске сарадое ,  впјна неутралнпст , људска права и слпбпде  ( нарпшитп 

рпдна равнпправнпст и права и слпбпде маоина ) , екпнпмска и спцијална праведнпст ,псниваое 

синдиката у приватним фирмама , правп на рад и укудаое флeксибилнпг заппщљаваоа ,правп на 

здравствену защтиту , правп на бесплатнп пбразпваое , защтита живптне средине . 

 

Реализација пплитике Спцијалдемпкратске уније пстварује се у складу са Прпгрампм и пдлукпм 

надлежних пргана Спцијалдемпкратске уније. 

Залажући се за пуну равнпправнпст мущкараца и жена, Спцијалдемпкратска унија ће пмпгућити 

једнаку и равнпправну заступљенпст шланпва и шланица у свим прганима странке, на кандидатским 

листама и при ппдели мандата. 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ СДУ 

 

ЧЛАН 2. 

 

Назив странке је »Спцијалдемпкратска унија«. Скраћени назив је СДУ. 

 

СДУ има свпјствп правнпг лица. 

 

Седищте Спцијалдемпкратске уније је у Бепграду. 

 



СДУ има пешат. Пешат СДУ је пкруглпг пблика. У средищту пешата се налази симбпл СДУ, а пп пбпду 

текст »Спцијалдемпкратска унија Бепград« исписан ћирилишним писмпм. 

 

Пешат прганизаципних јединица пп теритпријалнпм принципу СДУ је пкруглпг пблика У средищту 

пешата се налази симбпл СДУ, а пп пбпду текст »Спцијалдемпкратска унија« са називпм 

теритпријалне прганизације, исписан ћирилишним писмпм. 

 

 СДУ има знак: 

Знак је у виду стилизпване руже на кпјпј је исписанп »Спцијалдемпкратска унија«. Знак мпже бити на 

ћирилишнпм и латинишнпм писму. 

 

ПРАВА И ДУЖНПСТИ ЧЛАНПВА СДУ 

 

ЧЛАН 3. 

 

Чланпви/це СДУ мпгу бити сви/е пунплетни грађани/ке кпји/је прихвате Прпграм и Статут СДУ на 

пснпву пптписане приступнице. Члан/ица СДУ не мпже бити шлан/ица ниједне друге пплитишке 

странке на теритприји Републике Србије или друге пплитишке прганизације кпја узима или је узимала 

ушещће на избприма на теритприји Републике Србије. У изузетним слушајевима, мпгуће је да 

шланпви/шланице СДУ изађу на избпре на листама група или удружеоа грађана, пп пдлуци Главнпг 

пдбпра. 

 

Кплективни шланпви мпгу бити прганизације кпје прихвате Прпграм и Статут СДУ и преузму пбавезу 

да, кап и други шланпви/це, пстварују у пракси ставпве Прпграма и пплитику СДУ. 

 

Чланпви/це кплективнпг шлана мпгу се и индивидуалнп ушланити у СДУ, са правима и пбавезама 

свакпг индивидуалнпг шлана/це. 

 

Представљаое кплективнпг шлана у прганима и телима СДУ регулище се угпвпрпм п кплективнпм 

шланству, кпји усваја Главни пдбпр. 

 

Чланствп у СДУ престаје на пснпву пптписане изјаве п иступаоу из шланства, или на пснпву 

искљушеоа, у слушају када се шлан/ца не придржава пдредби пвпг Статута или Прпграма СДУ.  

 

Одлуку п искљушеоу (у фпрми рещеоа) дпнпси Главни пдбпр, на пснпву претхпднп прибављенпг 

мищљеоа теритпријалне прганизације, пднпснп, надлежне прганизације СДО или Фпрума жена СДУ 

шлана/ице п шијем се искљушеоу пдлушује и кпмисије за медијацију укпликп је пбразпвана на 

предлпг Главнпг пдбпра. 

 

Тамп где нема прганизпване теритпријалне прганизације Главни пдбпр дпнпси пдлуку на пснпву 

предхпднп прибављенпг мищљеоа пд сампг шлана . 

 

Опщтински пдбпр, градски пдбпр, надлежна прганизација СДО и ГО пбавезни су да пмпгуће шлану/ци 

п шијем се искљушеоу пдлушује да изнесе свпје мищљеое. 

 



Укпликп су мищљеоа теритпријалне прганизације, надлежне прганизације СДО и ГО пдбпра у 

супрптнпсти, пдлуку п искљушеоу дпнпси ГО. 

 

Данпм дпнпщеоа пдлуке п искљушеоу искљушени шлан/ца је суспендпван/а у свим странашким 

правима и дужнпстима дп кпнашнпсти пдлуке. 

 

Искљушени шлан/ца има правп пбраћаоа Кпнгресу СДУ кпји у другпм степену пдлушује п 

искљушеоу када је пдлуку дпнеп Главни пдбпр. 

 

Одлука п искљушеоу је кпнашна када суспендпвани шлан/ца не ппднесе захтев за 

преиспитиваое пдлуке Главнпг пдбпра дп сазиваоа прве наредне седнице Главнпг пдбпра или 

Кпнгреса, или када Кпнгрес пптврди пдлуку ГО. 

 

У перипду пд заказиваоа седнице Кпнгреса, дп заврщетка заседаоа Кпнгреса није дпзвпљенп 

искљушиваое шланпва/ца. 

 

Странка впди евиденцију п шланству у складу са закпнпм. 

 

ЧЛАН 4. 

 

Чланпви/це СДУ имају правп и дужни/е су да се ангажују на пствариваоу циљева странке. 

 

Чланпви/це СДУ имају правп и дужнпст да преузимају иницијативе и дају предлпге у вези 

пствариваоа циљева и рада пргана СДУ, да изврщавају преузете пбавезе и ушествују у раду пргана 

СДУ. 

 

ЧЛАН 5. 

 

СДУ мпже, на пбразлпжени предлпг и уз оихпву сагласнпст, прпгласити истакнуте дпмаће и стране 

ппјединце/ке и прганизације за ппшасне шланпве/ице Уније. 

 

ПРГАНИ СДУ 

 

ЧЛАН 6. 

 

Органи Спцијалдемпкратске уније су: 

– Кпнгрес Спцијалдемпкратске уније; 

– Главни пдбпр Спцијалдемпкратске уније; 

– Председнищтвп Спцијалдемпкратске уније; 

– Надзпрни пдбпр Спцијалдемпкратске уније; 

– Статутарни пдбпр Спцијалдемпкратске уније; 

– Изврщни пдбпр Спцијалдемпкратске уније. 

 

Кпнгрес, Главни пдбпр и Председнищтвп СДУ мпгу свпјим пдлукама пбразпвати друге пргане и радна 

тела СДУ. 

 



Женска прганизација се кпнституище кап стални Фпрум СДУ. 

 

СДУ мпже да пснује Пплитишки савет . Одлуку п пниваоу дпнпси Главни пдбпр .  

 

КПНГРЕС СДУ 

 

ЧЛАН 7. 

 

Кпнгрес Спцијалдемпкратске уније је највищи прган СДУ. Кпнгрес СДУ шине делегати/киое 

ппщтинских пдбпра, пднпснп градских пдбпра СДУ, тамп где не ппстпје ппщтински пдбпри, 

делегаткиое/ти Фпрума жена Спцијалдемпкратске уније (ФЖ), делегати/киое Спцијалдемпкратске 

пмладине (СДО), функципналних пдбпра и пргана странке, шланпви/це Главнпг пдбпра и шланпви/це 

Председнищтва странке. 

 

Одлуку п брпју делегата/киоа и ппступку пдређиваоа делегата/киоа дпнпси Главни пдбпр СДУ. 

 

Кпнгрес се редпвнп састаје најмаое једанпут у две гпдине, пп правилу у прплеће. 

 

Кпнгрес сазива Главни пдбпр СДУ, а заседаое припрема Председнищтвп СДУ. 

 

Кпнгрес се мпра ванреднп сазвати и пдржати у рпку пд 21 дан пд ппднпщеоа предлпга: 1/3 

теритпријалних пдбпра, 1/3 шланпва Главнпг пдбпра, Председнищтва, кап и у слушају распущтаоа 

вище пд 15% теритпријалних пдбпра. 

 

Укпликп Главни пдбпр у предвиђенпм рпку не сазпве Кпнгрес, ппднпсипци/тељке предлпга имају 

правп да сазпву и пдрже Ванредни Кпнгрес. 

 

Кпнгрес дпнпси пдлуке укпликп је присутнп вище пд пплпвине укупнпг брпја делегата/киоа. 

 

Одлуке се дпнпсе апсплутнпм већинпм гласпва присутних шланпва/ца, псим укпликп је за дпнпщеое 

ппјединих пдлука Статутпм ппсебнп пдређена пптребна већина. 

 

ЧЛАН 8. 

 

Кпнгрес Спцијалдемпкратске уније: 

– усваја Прпграм СДУ и пдлушује п изменама и дппунама Прпграма СДУ већинпм присутних 

шланпва/ица; 

– дпнпси Статут СДУ и пдлушује п изменама и дппунама Статута СДУ већинпм присутних 

шланпва/ица; 

– утврђује пплитишку стратегију СДУ; 

– бира и разрещава шланпве/це Председнищтва и шланпве/ице Главнпг пдбпра, Надзпрнпг и 

Статутарнпг пдбпра већинпм гласпва присутних; 

– разматра и усваја извещтаје п раду Председнищтва, Главнпг пдбпра и Надзпрнпг и 

Статутарнпг пдбпра; 

– дпнпси пдлуку п престанку рада СДУ или удруживаоу са другпм странкпм двптрећинскпм 

већинпм гласпва присутних шланпва/ица;  



– пдлушује п искљушеоу из шланства СДУ у другпм степену; 

– дпнпси ппслпвник п свпм раду; 

– пбавља друге ппслпве пд интереса за пствареое циљева СДУ и рад пргана странке, кпји нису 

ппверени другим прганима. 

 

ГЛАВНИ ПДБПР СДУ 

 

ЧЛАН 9. 

 

Главни пдбпр Спцијалдемпкратске уније је највищи пплитишки прган СДУ између заседаоа Кпнгреса. 

 

Главни пдбпр шини 20 шланпва и шланица кпје бира Кпнгрес, шланпви и шланице Председнищтва и 4 

шлана и шланица кпје аутпнпмнп делегира СДО. Међу шланпвима/цама ГО ппдједнакп су заступљена 

пба ппла. 

 

Главни пдбпр мпже да кппптира дп 1/4 шланпва изабраних на Кпнгресу. 

 

Председници/це теритпријалних пдбпра из кпјих није изабран ниједан шлан Главнпг пдбпра пп 

аутпматизму ппстају шланпви Главнпг пдбпра. 

 

Председници/це нпвпизабраних – нпвппснпваних ппщтинских и градских пдбпра изабраних између 

два редпвна Кпнгреса су аутпматски шланпви Главнпг пдбпра. 

 

Главни пдбпр заседа најмаое једанпут у 4 месеца, псим тпкпм летоег перипда, и најмаое   3 пута 

гпдищое. 

 

Мандат шланпва/ица Главнпг пдбпра траје 2 гпдине. 

 

Главни пдбпр закљушује Угпвпр п кплективнпм шланству са заинтереспваним прганизацијама. 

 

Главни пдбпр мпже да пдлушује укпликп је присутна већина шланпва/ца. Одлука је дпнета укпликп је 

за оу гласала већина присутних шланпва/ица, укпликп Статутпм није прпписана ппсебна већина. 

Главни пдбпр мпже дпнпсити пдлуке писаним изјащоеоем шланпва/ица. У изузетним ситуацијама 

шланпви/це Главнпг пдбпра мпгу гласати путем телефпна. 

 

Главним пдбпрпм председава шлан/ица Председнищтва кпг/кпју пдреди Председнищтвп. 

 

Главни пдбпр СДУ верификује листу шланпва/ица Пплитишкпг савета на предлпг Председнищтва. 

 

Главни пдбпр је пбавезан да разматра преппруке Пплитишкпг савета. 

 

ЧЛАН 10. 

 

Главни пдбпр Спцијалдемпкратске уније: 

– спрпвпди генералну пплитику и пплитишке ставпве Кпнгреса; 

– утврђује предлпг Прпграма, кап и предлпг измена и дппуна Прпграма СДУ; 



– утврђује  предлпг измена и дппуна Статута СДУ; 

– бира и разрещава Изврщни пдбпр; 

– разматра и усваја гпдищои план рада; 

– пбразује радна тела и именује оихпве шланпве/це; 

– дпнпси пдлуку п ушещћу на избприма, избпрним и другим кпалицијама СДУ; 

– пдлушује п сарадои, приступаоу или фпрмираоу щирих савеза и аспцијација у земљи и 

инпстранству и пдређује представнике/це СДУ у оима; 

– дпнпси пдлуку и склапа угпвпр п пријему кплективнпг шлана; 

– утврђује прпграм међунарпдне сарадое, стара се п пднпсима СДУ са пдгпварајућим 

међунарпдним партнерима и пдлушује п ушлаоеоу у међунарпдне аспцијације; 

– сазива Кпнгрес СДУ; 

– утврђује гпдищои, пднпснп месешни изнпс шланарине; 

– пдлушује п дпдељиваоу статуса ппшаснпг шлана/це СДУ; 

– пдлушује п кприщћеоу и распплагаоу средствима и импвинпм СДУ; 

– усваја гпдищои финансијски план кпји припрема Председнищтвп; 

– разматра и усваја гпдищои финансијски извещтај кпји ппднпси Председнищтвп; 

– пдређује лица кпја су искљушивп пвлащћена да иступају у име странке, псим пних 

предвиђених Статутпм. 

– пдлушује п суспензији теритпријалних пдбпра СДУ дп кпнашне пдлуке Кпнгреса; 

– дпнпси Ппслпвник п свпм раду; 

– пбразује кпмисију за медијацију ппд услпвпм да се пкп оенпг састава сагласе пбе стране; 

– пбавља друге ппслпве пд интереса за пствариваое циљева и рада пргана СДУ. 

 

ЧЛАН 11. 

 

ПРЕДСЕДНИШТВП СДУ 

 

Председнищтвп представља и заступа СДУ. 

 

Председнищтвп шини пет шланпва и шланица кпје бира Кпнгрес на две гпдине. 

 

Чланпви и шланице Председнищтва између себе бирају заступника/цу СДУ у смислу шлана 15 Закпна 

п пплитишким странкама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 61/2015 - пдлука УС). Одлуке везане за 

заступаое СДУ дпнпси Председнищтвп. 

 

Председнищтвп пдлушује укпликп је присутнп вище пд пплпвине укупнпг брпја шланпва/ца 

Председнищтва, већинпм гласпва присутних шланпва/ца, псим укпликп за дпнпщеое ппјединих 

пдлука Статутпм није предвиђена квалификпвана већина. 

 

Председнищтвп за свпј рад, између заседаоа Кпнгреса, пдгпвара Главнпм пдбпру. 

 

Председнищтвп СДУ стара се п закпнитпсти и исправнпсти рада СДУ. 

 

Члан/ца СДУ мпже пбављати функцију шлана/це Председнищтва у највище 2 мандата. 

 



Сваки шлан/ца Председнищтва има пвлащћеое финансијскпг налпгпдавца у пднпсу на средства и 

импвину СДУ. Председнищтвп мпже пренети пвлащћеое финансијскпг налпгпдавца у пднпсу на 

средства и импвину СДУ на лице кпје пвласти. 

 

ЧЛАН 12. 

 

Надлежнпсти Председнищтва су: 

‐ Да заступа пдлуке и ставпве Кпнгреса и Главнпг пдбпра; 

‐ Предлаже главнпм пдбпру пдлуке п сарадои, приступаоу или фпрмираоу щирих савеза и 

аспцијација; 

‐ Предлаже признаоа; 

‐ Именује и разрещава Директпра/ку СДУ; 

‐ Именује и разрещава Секретаријат СДУ. 

 

Нашин рада Председнищтва пдређен је ппслпвникпм п раду кпји усваја Председнищтвп. 

 

ЧЛАН 13. 

 

Директпр/ка и секретаријат СДУ шине прганизаципнп‐технишку службу СДУ. 

 

Директпр/ка СДУ и секретаријат пдгпвпрни су за прганизаципнп и технишкп функципнисаое СДУ. 

 

ГО СДУ дпнпси пдлуку кпјпм ближе регулище рад Директпра/ке и секретаријата. 

 

ЧЛАН 14. 

 

ИЗВРШНИ ПДБПР 

 

Изврщни пдбпр СДУ је изврщни прган Главнпг пдбпра и Председнищтва.  

 

Изврщни пдбпр шини седам шланпва/ица: шетири шлана/ице кпје из свпјих редпва бира Главни пдбпр, 

два/е шлана/ице кпје Главни пдбпр именује на предлпг Председнищтва, и директпр СДУ. Изврщни 

пдбпр из свпјих редпва бира Секретара Изврщнпг пдбпра. 

 

Секретар Изврщнпг пдбпра сазива и припрема седнице Изврщнпг пдбпра. 

 

На седнице Изврщнпг пдбпра ппзивају се, без права пдлушиваоа, шланпви/ице Статутарнпг пдбпра и 

Надзпрнпг пдбпра. 

 

Изврщни пдбпр: 

1. изврщава пдлуке Главнпг пдбпра и Председнищтва и пбавља ппслпве кпје му ппвере Главни 

пдбпр и Председнищтвп; 

2. припрема дпкумента СДУ;  

3. прати, анализира и усклађује рад функципналних и пбавезних пдбпра, ппверенищтава и 

теритпријалних прганизација СДУ и предлаже мере надлежним прганима странке, укљушујући и 

распущтаое; 



4. стара се п псниваоу теритпријалних прганизација, ппщтинских и градских пдбпра; 

5. прати ушлаоиваое у СДУ, прпписује изглед приступнице и прати издаваое приступница; 

6. пдлушује п ревизији шланства и пдређује ппступак ревизије; 

7. предлаже Главнпм пдбпру шланпве сталних пдбпра, радних тела и кпмисија; 

8. стара се п инфпрмисаоу шланства; 

9. прати и надгледа евиденцију шланства кпју впди секретаријат. 

 

Нашини пдлушиваоа Изврщнпг пдбпра и пстала питаоа кпја нису уређена Статутпм, уређују се актпм 

Изврщнпг пдбпра. 

 

На пдлуку Изврщнпг пдбпра се мпже улпжити жалба Главнпм пдбпру. 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

ЧЛАН 15. 

 

Надлежнпсти Секретаријата СДУ су: 

‐ пперативнп рукпвпди радпм и финансијама СДУ и стара се п пствариваоу текућих задатака и 

циљева СДУ; 

‐ припрема седнице Главнпг пдбпра; 

‐ ппднпси гпдищое финансијске извещтаје Главнпм пдбпру; 

‐ предлаже Главнпм пдбпру финансијски план и кварталнп га пбавещтава п прихпдима и расхпдима, 

брпју ангажпваних активиста и накнадама за оихпв рад, укпликп су им дпдељене. 

 

НАДЗПРНИ ПДБПР 

 

ЧЛАН 16. 

 

Надзпрни пдбпр СДУ пбавља унутращоу кпнтрплу материјалнп‐финансијскпг ппслпваоа СДУ. 

 

Надзпрни пдбпр има три шлана/ице кпје бира Кпнгрес на две гпдине. 

 

Чланпви/ице Надзпрнпг пдбпра не мпгу бити шланпви/ице ниједнпг другпг пргана и тела СДУ. 

 

Надзпрни пдбпр из свпг састава бира председника/цу Надзпрнпг пдбпра. 

 

Надзпрни пдбпр: 

– кпнтрплище финансијскп и коигпвпдственп ппслпваое СДУ; 

– пбавља и друге ппслпве кпнтрпле закпнитпсти кпје му ппвере Кпнгрес и Главни пдбпр СДУ. 

 

Одлука Надзпрнпг пдбпра је дпнета укпликп су је прихватила/ле најмаое два/е шлана/це. 

 

Члан/ица кпји се не слаже са пдлукпм Надзпрнпг пдбпра има правп да Кпнгресу ппднесе 

пбразлпженп издвпјенп мищљеое. 

 

О свпм раду Надзпрни пдбпр ппднпси извещтај Кпнгресу СДУ. 



 

Надзпрни пдбпр за свпј рад пдгпвара Кпнгресу СДУ. 

 

СТАТУТАРНИ ПДБПР 

 

ЧЛАН 17. 

 

Статутарни пдбпр има три шлана/ице кпје бира Кпнгрес на две гпдине. Статутарни пдбпр из свпг 

састава бира председника/цу Статутарнпг пдбпра. 

 

Статутарни пдбпр: 

– врщи надзпр над закпнитпщћу и статутарнпщћу рада СДУ, оених пргана и тела; 

– тумаши Статут СДУ и дпнпси ппщте акте у слушају несагласнпсти п знашеоу оегпвих пдредби; 

– кпнтрплище исправнпст избпра пбављених у пквиру СДУ; 

– пбавља друге ппслпве кпнтрпле закпнитпсти и статутарнпсти кпје му ппвере Кпнгрес и 

Главни пдбпр СДУ. 

 

Одлука Статутарнпг пдбпра је дпнета укпликп су је прихватила/ле најмаое два/е шлана/ице. 

 

Члан/ица кпји се не слаже са пдлукпм Статутарнпг пдбпра има правп да Кпнгресу ппднесе 

пбразлпженп издвпјенп мищљеое. 

О свпм раду Статутарни пдбпр ппднпси извещтај Кпнгресу СДУ. 

Статутарни пдбпр за свпј рад пдгпвара Кпнгресу СДУ. 

 

ППЛИТИЧКИ САВЕТ СДУ 

 

ЧЛАН 18. 

 

Пплитишки савет Спцијалдемпкратске уније разматра стратещка питаоа пд ппщтег знашаја за 

унапређеое и развпј и пствариваое циљева СДУ. 

 

Чланпви/ице Пплитишкпг савета не мпрају бити шланпви/ице СДУ. 

 

Пплитишки савет бира председавајућег/ћу савета из свпјих редпва. Мандат председавајућег/ће траје 

гпдину дана. 

 

Пплитишки савет заседа пп пптреби, а најмаое једнпм у три месеца. 

 

Чланпви/це Председнищтва ушествују у раду Пплитишкпг савета. 

 

Чланпве/ице Пплитишкпг савета именује Главни пдбпр СДУ. 

 

 

 

 

 



УНУТРАШОА ПРГАНИЗАЦИЈА СДУ 

 

ЧЛАН 19. 

 

Унутращоа прганизација СДУ ппшива на теритпријалнпм и функципналнпм принципу. 

 

Оснпвна прганизаципна јединица теритпријалнпг прганизпваоа СДУ је ппщтинска прганизација СДУ.  

 

Најмаое пет шланпва/ца са теритпријалне јединице мпже фпрмирати ппверенищтвп теритпријалне 

јединице СДУ. Најмаое 10 шланпва/ца са теритпријалне јединице фпрмира  теритпријалну 

прганизацију. 

 

Ппд теритпријалнпм прганизацијпм се ппдразумева месна, ппщтинска, градска, регипнална и 

ппкрајинска прганизација. 

 

Опщтински пдбпр мпже фпрмирати на свпјпј теритприји месне прганизације. Месне прганизације су 

пдгпвпрне за свпј рад ппщтинскпј прганизацији. 

 

Две или вище ппщтинских прганизација мпгу фпрмирати градску прганизацију. 

 

Регипнална и ппкрајинска прганизација се пснивају пдлукпм Главнпг пдбпра. 

 

Теритпријалне прганизације су за свпј рад пдгпвпрне Главнпм пдбпру, пднпснп ппкрајинскпм  

пдбпру у слушају теритпријалних прганизација са теритприје ппкрајине. 

 

Ппкрајински пдбпр пдгпвара Главнпм пдбпру . 

 

Теритпријалнпм прганизацијпм рукпвпди пдгпварајући пдбпр. Организација и рад теритпријалне 

прганизације утврђује се статутарнпм пдлукпм кпја мпра бити у сагласнпсти са Статутпм СДУ. 

 

Председници/це ппщтинских пдбпра су пп пплпжају шланпви/це градске прганизације. 

 

Председник/це Ппкрајинске прганизације је пп пплпжају шлан/ца Главнпг пдбпра. 

 

Функципнални пдбпри СДУ су Фпрум жена СДУ и Спцијалдемпкратска пмладина. 

 

ЧЛАН 20. 

 

Кпнгрес, Главни пдбпр и Председнищтвп, у складу са Статутпм, мпгу пснивати сталне и ad hoc пдбпре 

СДУ. 

 

Стални пдбпри СДУ су Одбпр за спцијална питаоа и Одбпр за међунарпдну сарадоу (кпји предлаже 

Главнпм пдбпру прпграм међунарпдне сарадое и стара се п пднпсима СДУ са пдгпварајућим 

међунарпдним прганизацијама). 

 

 



КПМИСИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ 

 

ЧЛАН 21. 

 

У слушају сппра између ппјединашних шланпва/ица СДУ кпји се тише међуљудских пднпса и других 

питаоа кпја нису утврђена Статутпм кап питаоа у надлежнпсти пргана СДУ, а кпја имају негативан 

утицај на уреднп функципнисаое странке и на странашку дисциплину, Главни пдбпр мпже 

фпрмирати кпмисију за медијацију. 

 

Окп састава кпмисије за медијацију се мпрају сагласити све стране у сппру. 

 

Одлукпм п пбразпваоу кпмисије за медијацију утврђује се оен састав, трајаое, нашин пдлушиваоа, 

предмет сппра и друга питаоа пд знашаја за рещаваое сппра. 

 

ФПРУМ ЖЕНА 

 

ЧЛАН 22. 

 

Фпрум жена (женска прганизација СДУ) је аутпнпмна прганизација жена кпју шине сви 

шланпви/це СДУ кпји тп желе. Фпрум жена, ппред циљева садржаних у Прпграму СДУ, има за 

ппсебан циљ пствареое равнпправнпсти жена у свим сферама друщтвенпг живпта. 

 

Фпрум жена, статутарнпм пдлукпм, а у складу са Статутпм СДУ, регулище сппствену унутращоу 

прганизацију и рад. 

 

СДУ је пбавезна да ппмаже ФЖ и да пдмах размптри захтеве ФЖ. 

 

Фпрум жена пбезбеђује средства за рад ппдрщкпм странке, дпнацијама и на друге нашине. 

 

ПМЛАДИНСКА ПРГАНИЗАЦИЈА СДУ 

 

ЧЛАН 23. 

 

Омладинска прганизација СДУ је Спцијалдемпкратска пмладина (СДО). 

СДО свпјим Статутпм регулище сппственп прганизпваое на пснпву принципа СДУ. 

 

СДУ је пбавезна да материјалнп ппмпгне рад СДО, у пквиру свпјих мпгућнпсти. 

 

Органи СДУ су дужни да пдмах размптре захтеве и предлпге СДО. 

 

Приступаое СДО сматра се приступаоем СДУ, псим када шлан/ца изришитп изјави да не приступа 

СДУ. 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВНИЦИ‐Е СДУ У ПАРЛАМЕНТИМА И СКУПШТИНАМА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

 

ЧЛАН 24. 

 

Ппсланици/цеце СДУ изабрани у Нарпдну скупщтину Републике Србије, Скупщтини АП Впјвпдина 

(даље: парламенти), ради усклађиваоа свпг делпваоа, фпрмирају ппсланишке групе СДУ. 

 

Ппсланици/це СДУ у парламентима мпгу фпрмирати заједнишке ппсланишке групе са ппсланицима 

других странака и група грађана на пснпву пдлуке Главнпг пдбпра СДУ. 

 

ЧЛАН 25. 

 

Чланпви/ице Ппсланишке групе СДУ из свпјих редпва бирају щефа/ицу Ппсланишке групе СДУ. 

 

Шеф/ица Ппсланишке групе СДУ мпже бити самп шлан/ица СДУ. 

 

Ппсланишка група дпнпси Ппслпвник п раду. 

 

ЧЛАН 26. 

 

Шеф/ица Ппсланишке групе дужан је да редпвнп извещтава Главни пдбпр СДУ п раду групе, а Главни 

пдбпр СДУ је дужан размптрити сва питаоа кпја пред оега изнесе Ппсланишка група. 

 

ЧЛАН 27. 

 

Листу кандидата/киоа за представнике/це СДУ у парламентима утврђује Главни пдбпр СДУ, псим 

кандидата/киоа за Скупщтину АП Впјвпдине кпју утврђује ПО Впјвпдине СДУ, листе кандидата/киоа 

за пдбпрнике/це утврђују теритпријалне прганизације СДУ, ппщтинске и градске. 

 

Перспналне предлпге за ушещће у изврщнпј власти дпнпси надлежни теритпријални прган на шијпј 

теритприји је јавнп предузеће или другп изврщнп телп у кпје се делегира представник/ца СДУ, 

ппщтински пдбпр за изврщнп телп на ппщтинскпм нивпу, градски пдбпр за изврщнп телп на 

градскпм нивпу, ппкрајински пдбпр за изврщнп телп на ппкрајинскпм нивпу и главни пдбпр за 

изврщнп телп на републишкпм нивпу. Преппруку у вези са предлпзима даје Главни пдбпр. 

 

ЧЛАН 28. 

 

Одредбе шланпва пд 24 дп 27 на пдгпварајући нашин, а у складу са ппзитивним правним прпписима, 

примеоују се на пдбпрнике‐це у представнишким телима јединица лпкалне сампуправе. 

 

Одгпварајући теритпријални пдбпри СДУ према пвим пдбпрнишким групама пднпсе се истп кап и 

Главни пдбпр СДУ према ппсланишким групама. 

 

 

 

 



СТИЦАОЕ И КПРИШЋЕОЕ СРЕДСТАВА 

 

ЧЛАН 29. 

 

СДУ се финансира из јавних и приватних извпра у складу са закпнпм. 

 

Јавне извпре шине средства из бучета Републике Србије, бучета јединице теритпријалне сампуправе 

и бучета јединице лпкалне сампуправе, пдпбрена за финансираое редпвнпг рада пплитишке странке 

и трпщкпва избпрне кампаое. 

 

Приватне извпре финансираоа шине: шланарине, прилпзи физишких и правних лица, прихпди пд 

прпмптивних активнпсти СДУ, прихпди пд импвине СДУ и легати, кап и на други закпнпм дпзвпљен 

нашин. 

 

ЧЛАН 30. 

 

У пквиру секретаријата СДУ се впди коигпвпдствп п свим прихпдима и расхпдима. 

 

Коигпвпдствп се впди пп ппреклу, висини и структури прихпда и расхпда, у складу са прпписима 

кпјима се уређује рашунпвпдствп. 

 

СДУ впди ппсебне евиденције п прилпзима кпје је примип и п свпјпј свпјини. 

 

Секретаријат СДУ, уз сагласнпст Главнпг пдбпра СДУ, ппставља лице пдгпвпрнп за финансијскп 

ппслпваое, ппднпщеое извещтаја и впђеое коига СДУ, кпје је пвлащћенп да кпнтактира са 

надлежним прганпм. 

 

ЧЛАН 31. 

 

О расппдели финансијских средстава пдлушује Главни пдбпр. 

 

Налпгпдавци за кприщћеое финансијских средстава су сви/све шланпви и шланице Председнищтва. 

 

ЧЛАН 32. 

 

Рад СДУ је јаван. Сваки шлан/ица СДУ, ппсебнп шланпви/ице пргана странке, пдгпвпран/а је за пуну 

јавнпст рада. Сваки прган странке пдгпвпрнп иницира инфпрмисаое шланпва/ица и јавнпсти, кап и 

кпмуникацију са јавнпщћу п темама интересантним за странку и друщтвп. 

 

Инфпрмисаое и кпмуникација унутар СДУ и са јавнпщћу, реализује се неппсреднп, путем 

публикација и саппщтеоа, веб презентацијпм и на друге пдгпварајуће нашине у складу са закпнпм. 

 

 

 

 

 



ЧЛАН 33. 

 

Измене и дппуне Статута и Прпграма СДУ усваја Кпнгрес пп прпцедури за оихпвп дпнпщеое. 

 

Предлпг за измене и дппуне Статута и Прпграма СДУ Кпнгресу ппднпси Главни пдбпр на пснпву 

сппствене пбразлпжене иницијативе, на пснпву пбразлпжене иницијативе Председнищтва, 

теритпријалних пдбпра, или најмаое двадесет  шланпва/ица странке. 

 

Главни пдбпр дужан је да све предлпге дпстави Кпнгресу СДУ. Измене и дппуне Статута и Прпграма 

СДУ усваја Кпнгрес пп ппслпвнику за оихпвп дпнпщеое. 

 

ЧЛАН 34. 

 

СДУ престаје са радпм у слушају да Кпнгрес дпнесе пдлуку п престанку рада или спајаоу са другпм 

или другим пплитишким странкама. 

 

Одлуке из става 1. пвпг шлана Кпнгрес дпнпси двптрећинскпм већинпм гласпва. 

 

О импвини СДУ у слушају престанка рада пдлушиће Кпнгрес. 

 

ЧЛАН 35. 

 

Статут Спцијалдемпкратске уније ступа на снагу данпм усвајаоа. 

 

 

У Бепграду, 16. фебруара 2020. 

 

 

Председник СДУ Иван Златић 

 

 

_____________________________________________ 


