Statut stranke
Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, 56/90, 135/97, 8/98 –
pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 –
pročišćeni tekst, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14) i članka 10. Zakona o političkim
strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) Osnivačka
skupština stranke Moderna demokratska snaga na osnivačkoj skupštini održanoj dana
16.07.2016. godine donijela je

STATUT
političke stranke
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Statut političke stranke MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA (u daljnjem tekstu: Stranka)
sadrži odredbe o: svom nazivu i sjedištu, znaku, predstavljanju i zastupanju stranke, ciljevima
i načinu djelovanja, članstvu, ustroju i tijelima stranke te načinu njihova izbora i opoziva,
trajanju mandata i načinu odlučivanja, sredstvima za rad, prestanku rada i postupku s
imovinom u slučaju prestanka rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.

Naziv i sjedište
Članak 3.

Puni naziv političke stranke glasi MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA.
Skraćeni naziv glasi MODES.
Sjedište Stranke nalazi se u Zadru.
O promjeni adrese sjedišta Stranke odlučuje Predsjedništvo Stranke

Znak, pečat, himna, zastava
Članak 4.

Znak Stranke je stilizirano jedro okrenuto na desnu stranu, na sredini jedra se nalazi natpis
MODES, crvene boje, napisan velikim slovima, dio jedra ispod natpisa je plave boje, a iznad
natpisa je crvene boje.
Pečat Stranke je okruglog oblika promjera 38 mm, na kojem je polukružno ispisano
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA, a u sredini pečata nalazi se znak Stranke.
Odluku o promjeni pečata donosi Predsjedništvo Stranke.
Pravo čuvanja pečata imaju predsjednik i prvi dopredsjednik Stranke.
Zastava Stranke je bijele boje, pravokutnog oblika, u sredini se nalazi znak Stranke, a uz donji
rub se nalazi natpis MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA.

Predstavljanje i zastupanje
Članak 5.

Stranku zastupa i predstavlja predsjednik stranke koji odgovara za rad Stranke i provodi
politiku Stranke u skladu s ciljevima i programom Stranke.

1. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Ciljevi djelovanja
Članak 6.

Stranka svoje djelovanje temelji na principima odgovornosti, znanja i rada.
Temeljne vrijednosti koje Stranka zastupa u svom djelovanju su: domoljublje i zaštita
stečevina Domovinskoga rata, zaštita i promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, zaštita
doma i obitelji kao temelja hrvatskoga društva, dostojanstvo života i socijalna stabilnost,
djelovanje na demokratskim načelima i zaštita ljudskih prava, opće dobro kao osnova
političkoga djelovanja, promicanje znanja i kvalitete.
Ciljevi djelovanja Stranke su:
Poticanje demografskoga oporavka i općega razvoja Republike Hrvatske,
• Ravnomjerni regionalni razvoj i daljnja decentralizacija države uz osnaživanje lokalne
i regionalne samouprave u smislu delegiranih ovlasti i financijskih sredstava,
• Osiguravanje primjerenoga i dostojnoga životnoga standarda svih građana i
promicanje socijalne osjetljivosti i solidarnosti,
• Stabilnost mirovinskoga sustava i osiguravanje dostupnosti prava na zdravstvenu
zaštitu,
• Unaprjeđenje sustava obrazovanja i znanosti kao preduvjeta rasta i razvoja,
• Poticanje promjena u sustavu javne uprave u cilju njezine modernizacije i podizanja
učinkovitosti, transparentnoga rada, unaprjeđenja kvalitete usluga za građane te
racionalizacije troškova,
• Zaštita prirodnih bogatstava i okoliša u cjelini, promicanje politika utemeljenih na
načelima održivoga razvoja,
• Poticanje poduzetništva i jačanje konkurentnosti uz stabilnu poreznu politiku i
jednostavnost administracije,
• Osiguravanje jednake dostupnosti obrazovanja, poticanje promjena u sustavu
obrazovanja u svrhu postizanja kvalitete.
•

Način djelovanja i suradnja s drugim strankama i organizacijama

Članak 7.

Stranka u svrhu ostvarenja ciljeva djeluje na demokratskim načelima te na javan i
transparentan način, putem skupova i tribina te na druge zakonom dopuštene načine.

Stranka može isključiti javnost iz svoga djelovanja kod donošenja odluka o unutarstranačkim
pitanjima.

Članak 8.

Stranka surađuje s drugim strankama i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj
istoga svjetonazora i sustava vrjednota.
Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije koje zastupaju
isti svjetonazor i sustav vrednota, o čemu na prijedlog Predsjedništva odlučuje Sabor stranke.
Stranka može sudjelovati u stvaranju zajedničkih sporazuma o suradnji, zajedničkih tijela i
koalicija s drugim srodnim strankama u Republici Hrvatskoj, te u međunarodnom djelovanju.
Odluku o tome donosi Predsjedništvo stranke.
Odluke o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama niža
ustrojstvena tijela donose samostalno, uz prethodnu suglasnost Predsjedništva Stranke.

III. ČLANSTVO I SIMPATIZERI STRANKE

Uvjeti za članstvo i učlanjenje
Članak 9.

Svaki punoljetni i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća ovaj
Statut i Program Stranke može postati član Stranke.
Članom Stranke ne može postati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela: protiv
slobode i prava čovjeka, korupcije, gospodarskoga kriminala i organiziranoga kriminala te
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.
Član Stranke ne može postati osoba koja je član druge političke Stranke.
Ako je osoba prije pristupanja Stranci bila član neke druge političke stranke pristupom Stranci
ta osoba potvrđuje da joj je članstvo u prijašnjoj političkoj stranci prestalo.

Članak 10.

Članom Stranke postaje se popunjavanjem i potpisom pristupnice, pozitivnom odlukom iz
stavka tri ovog članka i upisom u Registar članova.
Pristupnica Stranci popunjava se prema prebivalištu osobe koja želi postati član Stranke, a
iznimno prema boravištu.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjedništva
ogranka Stranke.
Ako Stranka, na području gdje osoba koja se želi učlaniti ima prebivalište, nema ustrojen
ogranak Stranke, Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke na
prijedlog Predsjedništva podružnice.
Ako Stranka, na području gdje osoba koja se želi učlaniti ima prebivalište, nema ustrojenu
podružnicu Stranke, Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke na prijedlog
Predsjedništva Županijske organizacije.
Ako Stranka, na području gdje osoba koja se želi učlaniti ima prebivalište, nema ustrojenu
Županijsku organizaciju, Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke.
Kao datum učlanjenja uzet će se datum upisa u Registar članova.

Prava i dužnosti članova, prestanak članstva

Članak 11.

Članovi Stranke imaju pravo:

•

• birati članove tijela Stranke i biti birani,
biti informirani o radu, odlukama i usvojenim stajalištima Stranke te materijalnofinancijskom poslovanju,
• predlagati aktivnosti i davati prijedloge i mišljenja o radu tijelima Stranke.

Članak 12.

Članovi Stranke imaju dužnost:
•

aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva i programa Stranke,

poštovati odredbe Statuta i drugih općih akata,
poštovati i provoditi odluke tijela Stranke,
• čuvati i promicati ugled Stranke,
plaćati redovito godišnju članarinu određenu posebnom odlukom Predsjedništva
stranke.
•

•

•

Članak 13.

Članstvo u Stranci prestaje:
prestankom postojanja Stranke,
• smrću člana Stranke,
• na zahtjev člana pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
• pristupanjem u članstvo druge političke stranke,
• isključenjem iz članstva, sukladno odluci Stegovne komisije Stranke
pojavljivanjem na izbornim listama drugih političkih stranaka ili nezavisnim listama
birača bez suglasnosti Predsjedništva Stranke.
•

•

Članak 14.

Članovi Stranke stegovno odgovaraju ukoliko povrijede svoje članske dužnosti koje proizlaze
iz zakona i drugih pravnih propisa, ovoga Statuta i drugih akata Stranke.
Stegovna komisija utvrđuje povrede članskih dužnosti, provodi stegovni postupak i izriče
stegovne mjere.
Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član ili tijelo Stranke.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih
dužnost, težina povrede i šteta nastala Stranci.

Simpatizeri Stranke
Članak 15.

Uz članove Stranka ima i simpatizere.
Simpatizerom Stranke može biti svaka osoba koja slijedi Program i Statut te ispunjava uvjete
iz članka 9. ovoga Statuta.
Simpatizer Stranke ima sva prava i dužnosti člana Stranke osim prava glasa na stranačkim
tijelima i plaćanja godišnje članarine.
Simpatizeri Stranke mogu osnovati svoj Klub sukladno pravilima koja vrijede i za druge
klubove unutar Stranke, osim ako je ovim Statutom drugačije propisano.

Članak 16.

Sva pitanja u svezi članova i simpatizera Stranke, a koja nisu uređena ovim Statutom, uređuju
se Pravilnikom o članstvu.

1. USTROJSTVO I TIJELA STRANKE
Opće odredbe
Članak 17.

Stranka je ustrojena sukladno teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske.
Temeljni organizacijski oblik Stranke je podružnica.
Unutar svake podružnice mogu se osnovati ogranci, koji se osnivaju na razini mjesnih odbora
ili gradskih četvrti i na njihov rad primjenjuju se pravila o radu podružnica, osim ako Zbor
podružnice drugačije ne odluči.
Na razini općina osnivaju se Općinske podružnice, a na razini Grada osnivaju se Gradske
podružnice.
Na razini županije i u Gradu Zagrebu osnivaju se Županijske organizacije, a koje čine
podružnice Stranke.

Da bi se osnovala Županijska organizacija Stranke potrebno je postojanje minimalno tri
podružnice Stranke.
Ogranci, podružnice i organizacije nemaju status pravnih osoba.

Članak 18.

Odluku o osnivanju ogranka donosi Predsjedništvo podružnice, o osnivanju podružnice
Predsjedništvo Županijske organizacije, a o osnivanju Županijske organizacije Predsjedništvo
Stranke.
Predsjedništvo stranke može donijeti odluku o osnivanju ogranka, podružnice ili organizacije
ako za to postoji potreba.

Članak 19.

Za pripreme osnivanja novih podružnica i organizacija Stranka može imenovati koordinatore.
Koordinatore za Županijske organizacije imenuje Predsjedništvo Stranke.
Koordinatore za općinske i gradske podružnice imenuje županijsko predsjedništvo.
Koordinatore za ogranke imenuje općinsko ili gradsko predsjedništvo.
Predsjedništvo Stranke može imenovati koordinatore i za općinske ili gradske podružnice.

Podružnice i tijela podružnice
Članak 20.

Podružnica ima sljedeća tijela:

•

• Zbor podružnice,
Predsjedništvo podružnice,
• Predsjednik podružnice,
• Tajnik podružnice,
• Rizničar podružnice.

Članak 21.

Zbor podružnice je najviše tijelo podružnice i čine ga svi članovi podružnice.
Zbor podružnice odlučuje po načelu „jedan član jedan glas“ ili delegatski.
U slučaju delegatskog glasovanja, delegati se biraju sukladno odluci o sazivu Zbora
podružnice.
O pojedinim odlukama glasuje se javno.
Tajno se može glasovati ako to zatraži jedna trećina (1/3) članova bilo kojega tijela
podružnice.

Članak 22.

Zbor podružnice ima sljedeće ovlasti:
bira i razrješuje predsjednika podružnice,
bira i razrješuje predsjedništvo podružnice,
• bira i razrješuje tajnika podružnice,
• bira i razrješuje rizničara podružnice,
• brine o usklađenosti rada podružnice s Programom Stranke,
• bira izaslanike za Sabor Stranke,
• zaprima i odlučuje o izvješćima predsjednika podružnice,
razmatra i odlučuje o ostalim pitanjima vezanima uz rad podružnice.
•
•

•

Članak 23.

Predsjedništvo podružnice je izvršno tijelo podružnice, i:

brine o redovnom radu podružnice,
izvršava odluke Zbora podružnice,
• izabire kandidate za lokalne izbore na razini grada ili općine,
• brine o odnosima s javnošću svoje podružnice,
• donosi pravila o radu rizničara Podružnice,
• brine i rješava o drugim pitanjima vezanima uz rad podružnice,
• iz članova predsjedništva bira dopredsjednika podružnice.
•
•

Broj članova Predsjedništva podružnice ovisi o broju stanovnika jedinice lokalne samouprave
u kojoj je osnovana, i to podružnice u jedinicama:
• do dvije tisuće stanovnika imaju pet članova predsjedništva,
između dvije i deset tisuća stanovnika, imaju sedam članova predsjedništva.
između deset i pedeset tisuća stanovnika, imaju devet članova predsjedništva
koje imaju preko pedeset tisuća stanovnika, imaju jedanaest članova predsjedništva.

•
•
•

Kao mjerodavan broj stanovnika određene jedinice lokalne samouprave uzima se posljednji
Popis stanovništva dostupan kod Državnoga zavoda za statistiku.
U Predsjedništvo Podružnice može se kooptirati do četiri člana uz suglasnost predsjedništva
Županijske Organizacije.

Članak 24.

Predsjednik podružnice:
• predstavlja i zastupa podružnicu,
saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva podružnice,
• član je županijske organizacije Stranke,
• podnosi izvješće Zboru podružnice,
• aktivno radi na razvoju podružnice,
obavlja druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo podružnice.
•

•

Članak 25.

Tajnik podružnice:
koordinira rad tijela podružnice,
osigurava sve uvjete za rad podružnice,
• sudjeluje u radu tijela podružnice,
daje prijedloge predsjedništvu podružnice.
•

•
•

Članak 26.

Rizničar podružnice:

•
•

• odgovoran je za vođenje financijskoga poslovanja Podružnice,
izrađuje Godišnji plan prihoda i rashoda kao i periodične izvještaje Podružnice,
za svoj rad odgovoran je predsjedniku Podružnice i Predsjedništvu Podružnice,
• rad rizničara uređen je Pravilnikom o financijskom poslovanju koji donosi
Predsjedništvo Podružnice.

Županijska organizacija i tijela županijske organizacije

Članak 27.

Županijska organizacija Stranke ima sljedeća tijela:
Zbor županijske organizacije,
Odbor županijske organizacije,
• Predsjedništvo županijske organizacije,
• Predsjednik županijske organizacije,
• Tajnik Županijske organizacije,
• Rizničar Županijske organizacije.
•
•

Članak 28.

Zbor organizacije je najviše tijelo organizacije i čine ga svi članovi Stranke s područja
županije.
Zbor organizacije odlučuje po načelu jedan član jedan glas ili delegatski.
U slučaju delegatskog glasovanja, delegati se biraju sukladno odluci o sazivu Zbora
organizacije.
O pojedinim odlukama glasuje se javno.

Tajno se može glasovati ako to zatraži jedna trećina (1/3) članova bilo kojega tijela županijske
organizacije.

Članak 29.

Zbor županijske organizacije ima sljedeće ovlasti:
bira i razrješuje predsjednika županijske organizacije,
bira i razrješuje predsjedništvo županijske organizacije,
• bira i razrješuje tajnika Županijske organizacije,
• bira i razrješuje rizničara Županijske organizacije,
• brine o usklađenosti rada županijske organizacije s Programom Stranke,
• bira izaslanike za Sabor Stranke,
• zaprima i odlučuje o izvješćima predsjednika županijske organizacije,
razmatra i odlučuje o ostalim pitanjima vezanima uz rad županijske organizacije.
•
•

•

Članovi Zbora županijske organizacije su svi članovi Stranke s područja neke županije.

Članak 30.

Odbor županijske organizacije je najviše tijelo Stranke na području županije u kojoj djeluje
između dva zasjedanja Zbora županijske organizacije.
Članovi odbora županijske organizacije su:
predsjednik Županijske organizacije,
članovi Predsjedništva organizacije
• predsjednici svih Podružnica na području županije,
• predsjednici gradskih Ogranaka u velikim gradovima osim Grada Zagreba,
članovi središnjih tijela Stranke i predsjedništva Stranke koji imaju prebivalište na
•
•

•

području županije u kojoj djeluje Županijsko vijeće,
vijećnici Stranke u Skupštini županije,
načelnici općina iz redova Stranke,
zastupnici Stranke u Hrvatskom Saboru te članovi Vlade RH koji žive na području
djelovanja Županijske organizacije.
•

•

•

Sjednice Županijskog odbora saziva i vodi predsjednik Županijske organizacije ili osoba koju
on ovlasti.
Sjednice Županijskog odbora održavaju se najmanje dva puta godišnje.

Članak 31.

Odbor županijske organizacije:
•

razmatra političko stanje na području svoje županije i na prijedlog predsjednika
Županijske organizacije donosi potrebne političke odluke
• provodi odluke središnjih tijela Predsjedništva Stranke,
• daje smjernice i usklađuje rad Podružnica,
-

•

usklađuje rad Kluba vijećnika u Skupštini županije,

osniva stručna povjerenstva za područje županije u kojoj djeluje i usklađuje njihov
rad,
• daje smjernice za rad Predsjedništva Organizacije te raspravlja i usvaja odluke
Predsjedništva Županijske organizacije,

•

predlaže Predsjedništvu Stranke kandidate za izbor u predstavničko tijelo županije u
kojoj
djeluje,
•

osniva stručne odbore na razini županije.

Članak 32.

Predsjedništvo Županijske organizacije je izvršno tijelo županijske organizacije, i:
brine o redovnom radu županijske organizacije,
izvršava odluke Zbora županijske organizacije,
• iz svog sastava bira i razrješuje dopredsjednika Županijske organizacije,
• predlaže Odboru županijske organizacije kandidate za lokalne izbore na razini
županije,
• donosi pravila o radu rizničara Županijske organizacije,
• brine o odnosima s javnošću svoje podružnice,
• brine i rješava o drugim pitanjima vezanima uz rad podružnice.
•
•

Članak 33.

Predsjedništvo Županijske organizacije ima 11 članova.
Članove Županijskog predsjedništva bira Zbor županijske organizacije.
Članovi predsjedništva Stranke na nacionalnoj razini su ujedno i članovi Županijskoga
predsjedništva Stranke.
Broj članova Predsjedništva županijske organizacije mora biti neparan.
U slučaju da se zbrojem članova predsjedništva koje bira Županijski zbor i članova
predsjedništva na nacionalnoj razini dobije parni broj, tada će Županijski zbor podružnice
izabrati još jednoga člana predsjedništva.
U Predsjedništvo Županijske organizacije može se kooptirati do četiri člana uz suglasnost
Predsjedništva Stranke.

Članak 34.

Predsjednik Županijske organizacije:

•

• predstavlja i zastupa Županijsku organizaciju,
saziva i predsjedava sjednicama predsjedništva Županijske organizacije,
• podnosi izvješće Zboru Županijske organizacije,
• aktivno radi na razvoju Županijske organizacije,
• obavlja druge poslove za koje ga ovlasti predsjedništvo podružnice.

Članak 35.

Tajnik Županijske organizacije:
koordinira rad tijela Županijske organizacije,
osigurava sve uvjete za rad Županijske organizacije,
• sudjeluje u radu tijela Županijske organizacije,
daje prijedloge predsjedništvu Županijske organizacije.
•

•
•

Članak 36.

Rizničar podružnice odgovoran je za vođenje financijskog poslovanja Županijske
organizacije,
- izrađuje Godišnji plan prihoda i rashoda kao i periodične izvještaje,
- za svoj rad odgovoran je predsjedniku Županijske organizacije i Predsjedništvu Županijske
organizacije,
- rad rizničara uređen je Pravilnikom o financijskom poslovanju koji donosi Predsjedništvo
Županijske organizacije.

Zasebni načini organiziranja - Klubovi

Članak 37.

Članovi Stranke mogu se sukladno svojim interesima organizirati u klubove.
Klubovi koji mogu djelovati unutar Stranke su:
Klub branitelja,
• Klub žena,
• Klub mladih,
• Klub simpatizera.
•

Članovi Stranke mogu se, sukladno područjima djelovanja ili programskim područjima,
organizirati i u druge klubove, osim pobrojanih u prethodnom stavku, a osnivaju se odlukom
Sabora Stranke na temelju prijedloga Predsjedništva Stranke.
Klubovi organizirani unutar Stranke djeluju sukladno Pravilniku o radu klubova, koji donosi
Sabor Stranke.

Članak 38.

Odluku o osnivanju Klubova na razini Županijskih organizaciji donosi Županijski zbor, na
prijedlog Predsjedništva organizacije.
Nakon odluke Županijskoga zbora, predsjedništvo Županijske organizacije imenuje
koordinatore za klubove koji imaju zadatak organiziranja pojedinih klubova, u vremenskom
roku i pod uvjetima propisanim Pravilnikom o radu klubova.
Klubovi se mogu osnivati i na razini podružnica i ogranaka, ako za to postoje uvjeti.

Članak 39.

Klub branitelja je organizacijski oblik Stranke, čiji članovi mogu biti svi sudionici
Domovinskog rata.
Klub mladih je organizacijski oblik Stranke, koji se temelji na dobi članova Stranke. Članovi
Kluba mladih mogu postati svi članovi Stranke u dobi od 18 do 30 godina.
Klub žena je organizacijski oblik Stranke, čiji članovi mogu biti sve članice Stranke.
Klub simpatizera Stranke je organizacijski oblik Stranke, čiji članovi mogu biti svi simpatizeri
Stranke iz članka 14. ovog Statuta.

Središnja tijela

Članak 40.

Središnja tijela Stranke su:
•
•

Sabor Stranke,
Predsjedništvo,
• Predsjednik,
• Tajništvo,

Rizničar,
Nadzorni odbor,
Stegovna komisija.
•

•
•

Sabor Stranke

Članak 41.

Sabor Stranke je najviše tijelo upravljanja Stranke.
Sabor Stranke čine svi redovni članovi Stranke dok njihov broj ne dosegne tisuću.
Kada broj članova Stranke dosegne tisuću, prelazi se na delegatski sustav.
Odluku o broju delegata i načinu njihovog biranja donijet će Predsjedništvo stranke u odluci o
sazivanju Sabora.
Odluku iz prethodnog stavka ovog članaka donosi Predsjedništvo Stranke najkasnije 30 dana
prije održavanja Sabora Stranke.
Članak 42.

Sabor Stranke ima sljedeće ovlasti:
•

•

bira i razrješuje Predsjedništvo Stranke, prvog i drugog dopredsjednika, Izvršnog i
Političkoga tajnika, rizničara, Nadzorni odbor i Stegovnu komisiju;
• utvrđuje temeljna načela i stajališta Stranke te usvaja Program Stranke;
• brine o usklađenosti rada Stranke s Programom Stranke;
• zaprima i odlučuje o izvješćima predsjednika Stranke;
donosi odluku o osnivanju zasebnih oblika organizacija Stranke-klubova na središnjoj
razini;
• donosi odluku o učlanjenju Stranke u međunarodne političke i nepolitičke
organizacije;
• donosi Statut Stranke, te njegove izmjene i dopune;
• donosi odluku o prestanku Stranke 2/3 većinom;
• razmatra i odlučuje o ostalim pitanjima vezanima uz rad Stranke
• bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 43.

Sabor Stranke može biti redovni, izvanredni i izborni.
Redovni Sabor Stranke održava se u pravilu jednom godišnje, a saziva ga Predsjednik
Stranke, temeljem odluke Predsjedništva Stranke.
Saborom Stranke predsjedava predsjedništvo Stranke.
Izborni Sabor Stranke održava se nakon svakih parlamentarnih izbora, a saziva je Predsjednik
Stranke, temeljem odluke Predsjedništva Stranke, i u roku od 90 dana od dana objave
službenih rezultata parlamentarnih izbora.
Prethodni stavak se odgovarajuće primjenjuje na sve organizacijske razine Stranke.
Izvanredni Sabor Stranke se saziva ako za to postoji potreba. Odluku o održavanju
izvanrednog Sabora Stranke donosi:
•
•

ili Predsjedništvo Stranke natpolovičnom većinom,
ili na zahtjev najmanje 30% redovnih članova Stranke.

Predsjedništvo
Članak 44.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Stranke i najviše upravno tijelo Stranke između održavanja
dvaju redovnih Sabora Stranke.
Predsjedništvo Stranke ima dvadeset i jednoga (21) člana.
Predsjedništvo se sastoji od :
• Predsjednika,
Prvoga dopredsjednika,
Do četiri Dopredsjednika
• Izvršnoga tajnika,
• Političkoga tajnika,
• Rizničara,
• Predsjednika Nadzornoga odbora,
• Predsjednika Stegovne komisije,
• te članova koje izabire Sabor Stranke.
•
•

U svoj sastav Predsjedništvo Stranke može dodatno kooptirati još četiri člana. O priključenju
dodatnih članova Predsjedništvo Stranke odlučuje natpolovičnom većinom svojih članova.

Članak 45.

Predsjedništvo Stranke sastaje se po potrebi, a sjednice Predsjedništva Stranke saziva
Predsjednik Stranke i njima predsjeda.
Sjednica Predsjedništva Stranke može se održati i mogu se donositi odluke ukoliko je nazočna
natpolovična većina članova Predsjedništva Stranke.
Odluke se donose natpolovičnom većinom svih članova Predsjedništva Stranke.

Članak 46.

Predsjedništvo ima ovlasti i dužnosti:
brinuti o izvršenju programa i ciljeva Stranke,
• brinuti o redovnom radu Stranke,
• izvršavati odluke Sabora Stranke,
• sazivati redovni, izvanredni i izborni Sabor Stranke,
• odlučivati o sudjelovanju Stranke u stvaranju zajedničkih sporazuma o suradnji,
zajedničkih tijela i koalicija s drugim srodnim strankama u Republici Hrvatskoj, te u
svom međunarodnom djelovanju,
• odlučivati o visini godišnje članarine za redovne članove Stranke,
• donositi pravilnike Stranke iz ovoga Statuta,
• donositi odluku o osnivanju Županijske organizacije,
• imenovati županijske koordinatore za pripremu i osnivanje županijske organizacije u
županijama gdje ista nije ustrojena, a po potrebi i općinske i gradske koordinatore,
• izabirati kandidate za izbore za zastupnike u Hrvatskom Saboru i Europskom
parlamentu,
• predlagati Saboru Stranke donošenje pravilnike Stranke,
• donositi pravila o radu rizničara Stranke,
• osnivati radna tijela za rješavanje pojedinih pitanja i daje im zadatke,
• brinuti o odnosima s javnošću,
• brinuti i rješavati o drugim pitanjima vezanima uz rad Stranke.
•

Predsjednik
Članak 47.

Predsjednik Stranke:
• predstavlja i zastupa stranku
saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i Sabora Stranke,
• podnosi izvješće o radu Nadzornom odboru i Saboru Stranke,
• izvršava odluke Sabora Stranke,
• aktivno radi na razvoju i promicanju Stranke,
• obavlja druge poslove za koje ga ovlasti Predsjedništvo Stranke.

•

Uz predsjednika Stranke Stranka ima i prvog dopredsjednika Stranke.
Prvi dopredsjednik Stranke se bira na Saboru Stranke.
U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika stranke (ne dulje od šezdeset dana), Stranku
predstavlja i zastupa prvi dopredsjednik Stranke.
U slučaju trajne spriječenosti (dulje od šezdeset dana), podnošenja ostavke, zamolbe za
razrješenjem ili u slučaju smrti, održati će se Opći sabor Stranke, sukladno Statutu, na kojem
će se izabrati Predsjednik Stranke.
Uz Predsjednika i prvoga dopredsjednika na Saboru Stranke može se izabrati do četiri
dopredsjednika Stranke sukladno odluci predsjedništva.

Tajništvo
Članak 48.

Tajništvo Stranke je izvršno tijelo Stranke.
Tajništvom Stranke rukovodi Izvršni tajnik Stranke.
Uz Izvršnoga tajnika Stranka ima i Političkoga tajnika.
Tajništvo Stranke djeluje sukladno ovlastima koje im povjeri Predsjednik i Predsjedništvo
Stranke.

Članak 49.

Tajništvo Stranke osobito:
•

provodi politiku Stranke na svim organizacijskim razinama,

ostvaruje suradnju s političkim i nepolitičkim organizacijama te brine i o
međunarodnoj suradnji,
• koordinira i sudjeluje u radu na izradi političkih programa,
• brine o nutarnjem ustrojstvu Stranke,
• obavlja tehničke, kadrovske i opće poslove za koje neko drugo tijelo nije zaduženo,
• podnosi prijedloge drugim tijelima Stranke,
• vodi brigu i odgovara za Registar članova Stranke,
• obavlja druge poslove prema nalogu Predsjednika Stranke i odlukama Predsjedništva
Stranke.
•

Članak 50.

Izvršni tajnik Stranke osobito:
koordinira rad tijela Stranke i nastupe čelnika Stranke u javnosti,
• predstavlja i zastupa Stranku u javnosti po nalogu Predsjednika i pomaže mu u radu,
• osigurava sve uvjete za rad Stranke,
• sudjeluje u radu tijela Stranke,
• daje prijedloge Predsjedniku i Predsjedništvu Stranke,
• obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika Stranke i odlukama Predsjedništva
Stranke.
•

Članak 51.

Rizničar Stranke:

•
•
•

• odgovoran je za vođenje financijskoga poslovanja Stranke,
izrađuje Godišnji plan prihoda i rashoda kao i periodične izvještaje Stranke ,
za svoj rad odgovoran je predsjedniku Podružnice i Predsjedništvu Stranke,
rad rizničara uređen je Pravilnikom o financijskom poslovanju koji donosi
Predsjedništvo Stranke.

Nadzorni odbor
Članak 52.

Nadzorni odbor Stranke nadzire zakonitost materijalnoga i financijskoga poslovanja Stranke i
njenih ustrojbenih oblika.
Nadzorni odbor se sastoji od pet (5) članova.
Članovi Nadzornoga odbora ne smiju obavljati dužnost u niti jednom drugom tijelu Stranke.
Članove i predsjednika Nadzornog odbora bira Sabor Stranke.
Nadzorni odbor može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko je na sjednici
nazočna većina članova Nadzornog odbora.
Odluke se donose natpolovičnom većinom svih članova Nadzornog odbora.

Članak 53.

Nadzorni odbor Stranke:
ocjenjuje statutarnost odluka drugih tijela Stranke,
• nadzire financijsko i materijalno poslovanje Stranke,
• nadzire zakonitost djelovanja Stranke,
o svom djelovanju i mišljenju izvještava Sabor Stranke o izvršenom nadzora,
• obavlja i druge poslove sukladno Statutu.
•

•

Stegovna komisija
Članak 54.

Članove Stegovne komisije bira Sabor Stranke, a sastoji se od predsjednika i četiri člana.
Članove Stegovne komisije na županijskomu nivou bira Županijski zbor stranke, a sastoji se
od predsjednika i dva člana.

Članovi Stegovne komisije ne mogu biti članovi drugoga tijela Stranke.
Stegovna komisija odluke donosi većinom glasova svih članova tajnim glasovanjem.

Članak 55.

Stegovna komisija je tijelo koje odlučuje u dva stupnja.
Prvostupanjsko tijelo je Stegovna komisija koja se bira na razini županijskih organizacija.
Drugostupanjsko tijelo je Stegovna komisija koju bira Sabor Stranke.
Član kojem je izrečena jedna od stegovnih mjera ima pravo žalbe drugostupanjskom tijelu.
Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a drugostupanjsko tijelo se o njoj
mora očitovati na prvoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici, ali najkasnije 30 dana od zaprimanja
žalbe.
Odluka drugostupanjskog tijela je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Članak 56.

Stegovna komisija za povrede dužnosti članu može izreći sljedeće stegovne mjere:
opomenu,
uskratu prava u radu Stranke na određeno vrijeme (do 12 mjeseci),
• suspenziju s dužnosti u tijelima Stranke do 12 mjeseci,
• isključenje iz članstva Stranke.
•

•

Članak 57.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče, ako član:
teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Statuta,
• svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Stranke,
ne provodi odluke Sabora Stranke i zaključke tijela Stranke te djeluje protivno njima,
• ne ispunjava preuzete ili ugovorene financijske i druge obveze,
• nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Stranke.
•

•

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

•
•

popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena,
• utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti,
rok u kojem član ima poduzeti korake i o tome izvijestiti Stegovnu komisiju.

Članak 58.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Stranke izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz
razloga propisanih prethodnim člankom ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine
ponašanje zbog kojeg je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Stranke.
Uskrata prava sudjelovanje u radu Stranke traje dok član ne otkloni nedostatke ili ne ispuni
obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje jednu godinu.

Članak 59.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Stranke.

Članak 60.

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:
•

dugotrajnog djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programu Stranke,
• nanošenja teške štete interesima i ugledu Stranke,
• nanošenja materijalne štete Stranci i njezinim članovima.

Članak 61.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanoga upozorenja članu.

Prije izricanja mjera članu Stranke mora mu se omogućiti davanje iskaza i obrana.
Izrečena mjera dostavlja se članu u pismenom obliku.

1. NAČIN IZBORA I KANDIDIRANJE, OSTAVKA, OPOZIV I TRAJANJE
MANDATA

Članak 62.

Izbor svih tijela Stranke provodi se javnim glasovanjem.
Sabor Stranke može donijeti i odluku da se glasuje tajno ako to zatraži jedna trećina(1/3)
jednoga od tijela na nacionalnoj razini..
Svaki član Stranke može birati i biti biran u tijela Stranke sukladno ovom Statutu. Član se
može kandidirati samo za jednu funkciju u središnjim tijelima stranke.

Članak 63.

Član tijela Stranke može podnijeti ostavku i to u pisanom obliku, a podnosi ga tijelu koje ga je
izabralo. Obavijest o tome dostavlja i tijelu kojega je bio član.
Člana tijela Stranke opoziva tijelo čiji je član dvotrećinskom (2/3) većinom svojih članova.
Tijelo može nastaviti raditi sve dok je broj članova veći od polovice najmanjega broja članova
određenih ovim Statutom za pojedino tijelo.

Članak 64.

Mandat izabranih članova u tijela Stranke traje četiri (4) godine. Mandat može trajati i kraće
ukoliko se uslijed izvanrednih parlamentarnih izbora mora održati izborni sabor Stranke,
sukladno članku 43. ovog Statuta.

Mandat članova izabranih na izvanrednim izborima traje do isteka mandata člana na čije
mjesto je biran, odnosno do održavanja redovnoga izbornoga Sabora Stranke.
Mandat može prestati:
redovitim (ne-)izborom na izbornom Saboru Stranke,
• ostavkom,
• izglasavanjem opoziva od strane tijela čiji je član,
izglasavanjem nepovjerenja većinom glasova na sjednici tijela koje ga je izabralo, a
koja se saziva na pisani zahtjev 1/3 članova toga tijela,
• smrću.
•

•

1. NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 65.

Tijelo Stranke može donositi odluke ako je nazočna natpolovična većina tog tijela. O
odlukama se odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih, osim ako je odlukom predsjedništva
ili ovim Statutom propisano drugačije.

VII. SREDSTVA ZA RAD

Članak 66.

Stranka će se za svoje djelovanje financirati prihodima od članarine, dobrovoljnim prilozima,
izdavačkom djelatnošću, prodajom propagandnih materijala, organizacijom stranačkih
manifestacija, iz sredstava državnog proračuna, sredstava proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i iz drugih propisima dozvoljenih izvora.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA STRANKE

Članak 67.

Stranka prestaje postojati:

•

• Odlukom Sabora Stranke,
U slučajevima predviđenim Zakonom o političkim strankama.

U slučaju prestanka Stranke imovinom Stranke raspolagat će se sukladno Odluci Sabora
Stranke.

1.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova donošenja, a primjenjuje se danom registracije u
Registru političkih stranaka Republike Hrvatske.

Članak 69.

Predsjedništvo Stranke će u roku od šezdeset (60) dana donijeti Pravilnike iz ovoga Statuta.

Članak 70.

Mjerodavno tumačenje ovoga Statuta daje Sabor Stranke. Između dva zasjedanja Sabora
Stranke ovaj Statut tumači Nadzorni odbor Stranke.

Članak 71.

Ovaj Statut će se nakon registracije objaviti u Narodnim Novinama.

U Zadru, 16. srpnja. 2016.

Predsjednik Stranke: Rudolf Dvorski

