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1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1.1. Општа одредба о важењу Статута СДС-а
Члан 1.
Овим Статутом Српска демократска странка (у даљем тексту СДС) уређује и
утврђује: циљеве политичке организације и начин њиховог остваривања; назив, знак и
сједиште; унутрашњу организацију; услове и начин за учлањивања и за престанак
чланства; права, обавезе и одговорност чланова; органе и њихова права, обавезе и
одговорност; правни положај, заступање и представљање политичке организације;
начин стицања, коришћења и располагања средствима; начин обавјештавања јавности
о раду; начин одлучивања о удруживању у савезе и друге облике удружења
политичких организација; начин доношења Статута; начин доношења одлуке о раду
и начин располагања имовином у случају престанка рада као и друга питања од
значаја за чланство и рад СДС-а.
Члан 2.
СДС је демократска политичка организација слободних и одговорних грађана
који прихватају и остварују циљеве и политику СДС-а у складу са Програмом и
Статутом СДС-а.
СДС се својим политичким дјеловањем залаже за успостављање и очување
демократског политичког поретка у Републици Српској и Босни и Херцеговини и
отворена је за све грађане који се слободно и добровољно организују ради испољавања
својих политичких циљева и остваривања политичких активности.
Члан 3.
СДС има својство правног лица, с правима и обавезама утврђеним законом и
Статутом.

1.2. Назив Странке
Члан 4.
Назив политичке организације је Српска демократска странка.
Скраћени назив је СДС.
1.2. Сједиште СДС-а
Члан 5.
Сједиште СДС-а је у Источном Сарајеву – Источна Илиџа, Трг илиџанске
бригаде бб, а административно сједиште СДС-а је у Бањој Луци, Улица Николе Тесле
1б.

2. СИМБОЛИ СДС-а И ДАНИ КОЈЕ СДС ОБИЉЕЖАВА
2.1. Симболи СДС-а
Члан 6.
Знак СДС-а чине три слова „СДС“ која су уписана на црвено-плаво-бијелој
подлози у троуглом штиту, од којих је прво слово „С“ окренуто супротно од другог
слова „С“, а слово „Д“ је у средини.
Слова „СДС“ и обод штита су златножуте боје.
Застава СДС-а је тробојница, чија су водоравна поља одозго према доље у
црвеној, плавој и бијелој боји и заузимају по једну трећину заставе, а однос ширине и
дужине заставе је 1 : 2. У средини заставе је знак СДС-а који заузима цијелу површину
плаве боје заставе, тако да горњи дијелови улазе до трећине црвене боје а доњи дио се
налази на половини бијеле боје. Застава је уоквирена златножутом траком. Слова су
златножуте боје.
2.2. Крсна слава СДС-а
Члан 7.
Крсна слава СДС-а је Петровдан. На дан крсне славе обиљежава се и
годишњица оснивања СДС-а.

2.3. Дан националног сјећања
Члан 8.
СДС 13/14. јануара, на Нову годину по јулијанском календару, симболично
одаје признање и присјећа се отпора који је српски народ пружао свим облицима
терора, једноумља и тоталитаризма, чувајући српску традицију, православну вјеру и
националну културу, које су одржале биће народа и његов идентитет током дугих
вијекова националног страдања и борбе за слободу.

3. ЦИЉЕВИ СДС-а И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА
3.1. Циљеви СДС-а
Члан 9.
Циљ СДС-а је да дјелује на остваривању политичких, економских,
културних, вјерских, образовних и других интереса српског народа у Републици
Српској и шире, и то тако што:
















штити и унапређује Републику Српску, интересе српског народа и других
народа и свих грађана на простору Босне и Херцеговине;
чува културу и традицију српског народа и његову духовност, афирмише и
штити српски језик и ћирилично писмо;
чува и развија политичко јединство и националну слогу;
бори се за социјалну правду на темељу начела солидарности;
остварује општи цивилизацијски, национални и државни прогрес;
афирмише међународни углед и статус Републике Српске и БиХ;
даље развија демократију, људске и грађанске слободе и права, уз досљедну
примјену начела забране дискриминације;
штити и обезбјеђује права мањина;
остварује владавину права;
обезбјеђује услове за развој привреде и функционисање тржишне економије;
залаже се за спровођење европских и других међународних политичких и
економских интеграционих процеса;
залаже се за очување животне средине;
штити интересе и права радника и њихово право на синдикално
организовање;
обезбјеђује услове за развој предузетништва и приватног власништва уз
заштиту националног блага;
залаже се за развој друштвених дјелатности.

3.2. Начини остваривања циљева СДС-а
Члан 10.
СДС своје циљеве остварује у складу са позитивним правним прописима и
правилима изборног законодавства, користећи легалне и легитимне политичке
инструменте својствене демократским друштвима, ослоњена на вољу народа
који представља, због кога је основана и због кога постоји.

4. ЧЛАНСТВО У СДС-у
4.1. Учлањење у СДС
Члан 11.
Учлањење у СДС је слободно и добровољно за све пунољетне грађане који
прихватају програмске циљеве и Статут СДС-а.
Члан СДС-а се постаје након потписивања приступнице и уписа у
Централни регистар чланова СДС-а.
Учлањење се врши у мјесном, подручном, општинском или градском одбору, на
чијем подручју грађанин који потписује приступницу има пребивалиште или
боравиште. Уколико је учлањење извршено у одбору на чијем подручју грађанин нема
пребивалиште или боравиште, одбор који је извршио пријем приступнице без одлагања
ће информисати мјесно надлежни одбор, ради даљег поступка.
Члан 12.
Извршни одбор градског, односно општинског одбора изузетно може оспорити
чин учлањења у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема потписане
приступнице. Приступница која није оспорена уписује се у Централни регистар
чланова СДС-а.
На оспоравање учлањења може се поднијети жалба градском, односно
општинском одбору у року од 15 (петнаест) дана.
Уколико се о потписаној приступници извршни одбор градског,
односно општинског одбора не изјасни у року од 30 дана, сматра се да нема
оспоравања учлањења.

Изузетно, чланство у СДС-у може се стећи одлуком Главног одбора, на
приједлог предсједника или Предсједништва СДС-а.
Члану СДС-а издаје се чланска књижица. Облик и садржај приступнице и
чланске књижице утврђује Предсједништво СДС-а.
4.2. Права и обавезе чланова
Члан 13.
Права и дужности члана СДС-а су да:









поштује и спроводи Програм, Статут и одлуке органа СДС-а;
учествује у раду и активностима СДС-а као појединачни члан непосредно или
посредно путем својих представника у органима СДС-а и својим радом
афирмише циљеве СДС-а;
бира и да буде биран у органе СДС-а;
буде информисан о раду СДС-а и његових органа;
има право на заштиту ако буде дискредитован или му права буду угрожена због
припадности СДС-у или због вршења страначких послова;
захтијева тумачење Статута од Статутарне комисије СДС-а непосредно и преко
органа странке;
остварује сва остала права и дужности утврђене Статутом и другим актима
СДС-а.
4.3. Престанак чланства
Члан 14.
Члану СДС-а престаје чланство у СДС-у:








иступањем из СДС-а;
због учлањења у другу политичку странку;
због учествовања на изборима у својству независног кандидата, на изборним
листама других политичких субјеката или на други начин који је у
супротности са одлукама органа СДС-а;
искључењем;
смрћу.
Члан 15.

Иступање из чланства СДС-а врши се на бази добровољно поднесене властите
писмене изјаве.

Члан 16.
Искључење члана СДС-а врши се због:




теже повреде Статута и Програма СДС-а;
дјеловања супротно ставовима СДС-а утврђеним на бази програмских циљева и
задатака;
непоштовања и неизвршавања одлука органа СДС-а.

Против одлуке о искључењу обезбијеђено је право жалбе.

4.4. Дисциплински правилник
Члан 17.
Дисциплинске санкције су опомена, суспензија са дужности и искључење
из чланства.
Дисциплинским правилником који доноси Главни одбор СДС-а уређују се
питања обезбјеђења дисциплине унутар СДС-а, прописују се тежи и лакши
облици повреде дисциплине, прописује се примјена одговарајуће санкције за повреду
дисциплине, уређују дисциплински поступци и начини извршења дисциплинских
санкција, надлежност органа СДС-а у спровођење дисциплинског поступка, изрицању
и извршењу санкција, као и друга питања у вези са овом облашћу страначког живота.
4.5. Централни регистар чланова СДС-а
Члан 18.
Централни регистар чланова СДС-а води Секретаријат СДС-а, обезбјеђујући
његову ажурност, тачност и јавност.
Градски, општински, подручни и мјесни одбори воде евиденцију чланова на
свом нивоу.

5. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СДС-а
5.1. Основна правила унутрашње организације СДС-а
Члан 19.
СДС је организација која је у складу са начелом јединства, организована у
складу са овим Статутом.
Члан 20.
Организације и органи СДС-а дужни су да спроводе утврђену политику странке.
Политика СДС-а утврђује се програмом, а у складу са Статутом и
начелом јединствености реализује се кроз одлуке, смјернице, закључке и ставове.
Нижи органи СДС-а су обавезни да спроводе акте и одлуке виших органа, а у
случају неспровођења против нижег органа и одговорних лица покреће се поступак
одговорности. Нижи органи најмање једном годишње извјештавају више органе о свом
раду.
Члан 21.
Због напуштања политике и Програма СДС-а, неспровођења одлука виших
органа, неефикасног рада, те у другим случајевима предвиђеним Статутом, виши орган
СДС-а може изрећи мјеру распуштања Статутом одређеног нижег органа СДС-а.
У случајевима из претходног става, предсједник надлежног органа може
именовати привремене одборе и друга радна тијела с циљем припреме за пријевремене
изборе у организацијама чији су органи распуштени.
Члан 22.
Редовни избори у СДС-у на свим нивоима организовања врше се једном у
четири
године.
Пријевремени избори на свим нивоима или за поједини ниво могу се организовати и
прије термина одређеног за редовне изборе.
Поступак, критеријуми за кандидовање и одређивање броја чланова, рок и
начин спровођења редовних и пријевремених избора уређују се посебном одлуком
надлежног органа у СДС-у.

Члан 23.
На свим нивоима организовања, у свим органима, на свим изборним
и кандидационим листама СДС-а најмање по једна петина мјеста обавезно се попуњава
члановима СДС-а млађим од 32 године, односно члановима мање заступљеног пола.
Изузетак од правила су Предсједништво СДС-а и Координациони одбори за изборне
јединице.
По завршеном гласању за избор чланова органа утврђују се резултати гласања и
Формира редослијед кандидата по изборном резултату. Уколико међу изабраним
кандидатима нема по једна петина чланова млађих од 32 године и чланова мање
заступљеног пола, са листе изабраних кандидата се скидају чланови СДС-а који нису
ни у једној од двије наведене категорије, и то по редослиједу од посљедњег ка навише,
и умјесто њих стављају се кандидати млађи од 32 године и кандидати мање
заступљеног пола који су остварили најбољи резултат, по редослиједу са листе у
односу на друге кандидате из својих категорија, све док се на листи изабраних
кандидата не нађе по једна петина чланова млађих од 32 године и кандидата мање
заступљеног пола.
5.2. Органи СДС-а
Члан 24.
Органи СДС-а су Скупштина СДС-а, Главни одбор СДС-а и Предсједништво
СДС-а као колективни органи и предсједник СДС-а као инокосни орган.
5.3. Скупштина СДС-а
Члан 25.
Скупштина СДС-а је највиши орган СДС-а.
Скупштина СДС-а броји до 450 чланова.
Главни одбор СДС-а својом одлуком прецизно дефинише критеријуме који
одређују број чланова Скупштине СДС-а које бирају градске и општинске организације
у Скупштину СДС-а, нарочито водећи рачуна о оствареном изборном резултату на
посљедњим изборима, величини бирачког тијела општине или града и броја чланова
Странке.
Одлука из горњег става важи између сједница двије редовне изборне
скупштине.

Члан 26.
Скупштину могу сазвати предсједник СДС-а, Главни одбор СДС-а и најмање
једна трећина чланова Скупштине СДС-а.
Члан 27.
Скупштина СДС-а:









разматра и усваја Статут и Програм СДС-а, те њихове измјене и допуне;
бира и разрјешава предсједника СДС-а тајним гласањем;
бира и разрјешава чланове Главног одбора;
бира органе, радна тијела, привременог и сталног карактера;
разматра извјештаје о раду Главног одбора СДС-а и предсједника СДС-а и
доноси одлуке у вези са њима;
доноси кодекс СДС-а;
доноси и друге акте од интереса за СДС;
усваја пословник о свом раду.
5.3.1. Рад Скупштине СДС-а у сазиву
Члан 28.

Редовна извјештајна сједница Скупштине СДС-а одржава се једном
годишње, најкасније до средине марта текуће године за претходну годину, а
редовна изборна Скупштина СДС-а једном у 4 (четири) године, послије општих
избора.
Кад се за то укаже потреба, одржава се ванредна сједница Скупштине СДС-а и
то на захтјев предсједника СДС-а, Главног одбора СДС-а или најмање једне трећине
градских и општинских одбора СДС-а, или једне трећине чланова Скупштине СДС-а.
Подносиоци захтјева из претходног става дужни су да писмено образложе
разлоге за одржавање ванредне сједнице Скупштине СДС-а.
Члан 29.
Скупштина може пуноважно радити и одлучивати уколико је њеном раду
присутна натполовична већина од укупног броја чланова Скупштине.
Радом Скупштине руководи и предсједава Радно предсједништво које бира
и разрјешава Скупштине СДС-а, за сваку сједницу посебно.

5.3.2. Рад Скупштине СДС-а у сталним и привременим радним тијелима
Члан 30.
Скупштина има стална и привремена радна тијела.
Избор и разрјешење предсједника и чланова радних тијела, као и њихов рад,
уређују се Пословником Скупштине.
5.3.2.1. Статутарна комисија СДС-а
Члан 31.
Статутарна комисија СДС-а је стално радно тијело Скупштине СДС-а.
Члан 32.
Статутарна комисија СДС-а има 7 (седам) чланова, који не могу бити
истовремено и чланови другог органа којег бира Скупштина СДС-а.
Предсједника и чланове Статутарне комисије СДС-а бира Скупштина СДС-а.
Мандат Статутарне комисије СДС-а веже се за мандат Скупштине СДС-а.
Члан 33.
Статутарна комисија СДС-а:









тумачи у појединачним случајевима Статут и друга општа акта Скупштине
СДС-а, по захтјеву органа СДС-а;
припрема нацрт измјена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора СДС-а
или Предсједништва СДС-а;
припрема нацрт измјена и допуна других аката СДС-а по одлуци Главног
одбора СДС-а или Предсједништва СДС-а;
даје мишљења о усклађености одлука органа СДС са Статутом;
рјешава сукоб надлежности органа СДС-а, када Статутом другачије није
одређено;
подноси извјештај о свом раду Скупштини СДС-а;
доноси пословник о свом раду;
верификује извјештаје изборних скупштина органа СДС-а.

5.3.2.2. Надзорни одбор СДС-а
Члан 34.
Надзорни одбор СДС-а је стално радно тијело Скупштине СДС-а.
Члан 35.
Мандат Надзорног одбора СДС-а веже се за мандат Скупштине СДС-а.
Надзорни одбор СДС-а чини 7 (седам) чланова, које бира и разрјешава
Скупштина СДС-а.
Приликом избора чланова обавезно се води рачуна о стручности кандидата, а
чланови не могу бити истовремено чланови другог органа којег бира Скупштина
СДС-a.
Члан 36.
Надзорни
одбор
СДС-а
контролише
приходе
СДС-а,
употребу
финансијских средстава СДС-а и управљање имовином која је у власништву СДС-а
или којом странка располаже на другом основу.
Надзорни одбор СДС-а подноси извјештај о унутрашњој контроли финансијског
пословања Главном одбору СДС-а.
Надзорни одбор СДС-а подноси извјештај о свом раду Скупштини СДС-а.
Члан 37.
Привремена радна тијела Скупштине СДС-а су Изборна комисије и
Верификациона комисија.
Привремена радна тијела Скупштине СДС-а се бирају за сваку сједницу
Скупштине посебно.
5.4. Главни одбор СДС-а
Члан 38.
Главни одбор има највише 90 (деведесет) чланова.
Скупштина СДС-а бира највише 72 (седамдесет и два) члана Главног одбора
СДС-а и то тајним гласањем у складу са посебном одлуком о критеријумима избора

чланова Главног одбора СДС-а коју доноси Главни одбор СДС-а, водећи рачуна о
територијалној, полној, старосној и другој заступљености чланства у Главном одбору,
као и томе да из сваког координационог одбора за изборне јединице за Народну
скупштину Републике Српске буде осигуран избор најмање по 5 (пет) чланова у
Главни одбор СДС-а.
По завршеном гласању утврђује се листа кандидата према броју добијених
гласова, од првог, који је добио највише гласова, до кандидата који је добио најмање
гласова. Добијени поредак кандидата коригује се у складу са правилом из члана 23.
овог Статута.
Кандидате за Главни одбор СДС-а које бира Скупштина СДС-а предлажу
чланови Скупштине СДС-а, градски и општински одбори СДС-а најкасније 15
(петнаест) дана прије дана одржавања сједнице изборне Скупштине.
Предсједник СДС-а именује највише 18 (осамнаест) чланова Главног одбора.
Предсједник СДС-а није условљен роковима приликом одлучивања о
именовању чланова Главног одбора СДС-а.
Члан 39.
Главни одбор СДС-а је највиши колективни орган СДС-а између двије сједнице
Скупштине СДС-а.








Главни одбор СДС-а:
извршава и спроводи одлуке Скупштине СДС-а;
спроводи програм и води политику странке између двије скупштине;
доноси акте којим се уређује: поступак учлањења у СДС, Централни регистар
чланова СДС-а и Дисциплински правилник СДС-а;
из својих редова, по правилу између више кандидата, тајним гласањем,
натполовичном већином укупног броја чланова Главног одбора, а на приједлог
једног или више чланова Главног одбора и уз сагласност предсједника СДС-а,
бира предсједника Главног одбора СДС-а и једног или више потпредсједника
Главног одбора СДС-а;
из својих редова, по правилу између више кандидата, тајним гласањем,
натполовичном већином од укупног броја чланова Главног одбора, а на
приједлоге координационих одбора за изборне јединице и уз сагласност
предсједника СДС-а, бира по једног потпредсједника СДС-а из сваке изборне
јединице за Народну скупштину Републике Српске, а који је по функцији члан
Предсједништва СДС-а и предсједавајући одговарајућег координационог
одбора за изборну јединицу;



















из својих редова, по правилу између више кандидата, тајним гласањем,
натполовичном већином укупног броја чланова Главног одбора, а на
приједлог чланова Главног одбора млађих од 32 године и уз сагласност
предсједника СДС-а, бира једног члана Предсједништва СДС-а из реда
чланова млађих од 32 године;
из својих редова, по правилу између више кандидата, тајним гласањем,
натполовичном већином укупног броја чланова Главног одбора, а на
приједлог чланова Главног одбора мање заступљеног пола и уз сагласност
предсједника СДС-а, бира једног члана Предсједништва СДС-а;
припрема приједлог докумената и одлука које усваја Скупштина СДС-а;
доноси одлуку о оснивању сталних или привремених тијела по
територијалном принципу;
даје сагласност на оснивање општинских одбора;
оснива и именује своја стална и привремена радна тијела и утврђује њихову
надлежност;
разматра извјештаје Предсједништва СДС-а и доноси одлуку у вези са њима;
оснива одборе у иностранству;
утврђује финансијски план и усваја завршни рачун у складу са законом;
доноси одлуку о финансијском пословању и начину располагања
материјалним и финансијским средствима;
разматра и усваја програме и извјештај о раду нижих органа и тијела СДС-а;
именује и разрјешава генералног секретара СДС-а на приједлог
Предсједништва СДС-а;
доноси одлуке о оснивању правних субјеката за потребе СДС-а и даје
сагласност на њихове акте;
доноси пословник о свом раду;
врши и друге послове у складу са овим Статутом и другим актима СДС-а.
Члан 40.

Предсједник Главног одбора СДС-а, потпредсједници Главног одбора СДС-а и
чланови Главног одбора СДС-а појединачно, а Главни одбор СДС-а у цјелини, за свој
рад одговарају Скупштини СДС-а.
Предсједник Главног одбора СДС-а, потпредсједници Главног одбора СДС-а и
чланови Главног одбора СДС-а разрјешавају се на начин на који су изабрани.
Предсједник Главног одбора СДС-а има право и дужности да:
 руководи радом Главног одбора и да га представља пред другим органима
СДС-а;
 стара се о досљедном спровођењу одредби Статута и програмских циљева
СДС-а у раду Главног одбора СДС-а и одговара за њихово спровођење;



врши и друге послове у складу са овим Статутом, одговарајућим одлукама
Главног одбора СДС-а и другим актима СДС-а.

Предсједнику Главног одбора СДС-а у раду помажу потпредсједници Главног
одбора СДС-а.
Члан 41.
Мандат Главног одбора траје 4 (четири) године и везан је за мандат редовне
Изборне скупштине.
Главним одбором руководи, његове сједнице сазива и њима предсједава
предсједник Главног одбора СДС-а уз консултације са предсједником СДС-а.
Предсједник СДС-а када процјени да је то потребно може сазвати сједницу Главног
одбора. Предсједник СДС-а редовно учествује у раду Главног одбора СДС-а и има
право да гласа приликом доношења одлука Главног одбора СДС-а
Сједницу Главног одбора може сазвати 1/3 чланова Главног одбора.
Конститутивну сједницу Главног одбора СДС-а сазива и њоме руководи
предсједник СДС-а.
5.5. Предсједник СДС-а
Члан 42.
Кандидат за предсједника СДС-а може бити члан СДС-а кога предложи најмање
пет градских, односно општинских одбора и/или најмање 50 чланова Скупштине,
који Скупштини СДС-а подносе планирани програм рада.
Листу кандидата за предсједника СДС-а утврђује Изборна комисија.
Члан 43.
За предсједника СДС-а изабран је кандидат који добију натполовичну већину
гласова присутних чланова Скупштине СДС-а.
Уколико нити један од кандидата није добио потребну већину, поновиће се
гласање за два кандидата која су добила највећи број гласова.
Кандидат који у другом кругу добије више гласова изабран је за предсједника
СДС-а.

Члан 44.
Скупштина СДС-а може да разрјеши дужности предсједника СДС-а прије
истека времена на које је изабран ако повјерену дужност не обавља у складу са
Статутом и Програмом СДС-а
Предсједник СДС-а разрјешава се на начин и по поступку како је изабран.
Ако предсједник СДС-а поднесе оставку, функција му престаје кад она буде
прихваћена од стране Скупштине СДС-а.
Уколико је оставка означена као неопозива о њој се неће расправљати и сматра
се да је функција престала чином њеног подношења.
Члан 45.
Мандат предсједника СДС-а траје четири године и временски се веже за
мандат изборне Скупштине СДС-а.
Члан 46.
Предсједник СДС-а има право и дужност да:












руководи радом Предсједништва СДС-а, и да га представља пред другим
органима СДС-а;
руководи сједницом Главног одбора коју сазове, а руковођење тако сазване
сједнице може повјерити и предсједнику Главног одбора СДС-а;
располаже материјално-финансијским средствима у складу са законом, без
ограничења;
стара се о досљедном спровођењу одредби Статута и програмских циљева
СДС-а;
координира рад органа и других радних тијела СДС-а;
доноси и потписује одлуке и друга општа и појединачна акта у име СДС-а, у
складу са својим овлашћењима;
извршава одлуке Скупштине и Главног одбора СДС-а и стара се о њиховом
спровођењу од стране других органа и тијела СДС-а;
износи ставове и политику странке пред јавношћу и овлашћује друге
представнике странака да то чине;
именује дио чланова Главног одбора СДС-а;
именује 1/5 чланова општинског, односно градског одбора, уз консултације са
предсједником градског, односно општинског одбора;
доноси одлуку о консолидацији градског, односно општинског одбора СДС-а, у
складу са одредбама овог Статута, уз претходно обављене консултације са

Предсједништвом СДС-а, а којом се разрјешавају постојећи и именују нови
чланови органа, одређују њихове обавезе и период рада, с циљем провођења
припрема за избор новог сазива градског, односно општинског одбора.
Предсједник СДС-а у ванредним околностима, ако се Скупштина и Главни
одбор СДС-а не могу састати, врши овлашћења из њихове надлежности која су
неопходна за функционисање СДС-а док се не стекну услови за рад Главног одбора
или Скупштине СДС-а, а о извршеним радњама на основу овог члана подноси
извјештај одговарајућем органу када се за то стекну услови.
Члан 47.
Предсједник СДС-а о свом раду подноси извјештај и за свој рад одговара
Скупштини СДС-а.
Предсједник СДС-а функцију по правилу обавља професионално.
Предсједник СДС-а истовремено са обављањем ове функције не може обављати
функцију предсједника Републике Српске.
Члан 48.
Предсједник СДС-а, по потреби, доноси одлуку којом одређује који ће му од
потпредсједника СДС-а помагати у обављању послова из надлежности предсједника
СДС-а, као и то који га од потпредсједника замјењује у случају предсједникове
привремене одсутности или спријечености.
У случају да је предсједник СДС-а трајно спријечен да обавља ту функцију,
надлежности предсједника СДС-а обављаће предсједник Главног одбора СДС-а, а у
року од 90 дана Скупштина ће изабрати новог предсједника.
5.6. Предсједништво СДС-а
Члан 49.
Предсједништво СДС-а је извршно-политички орган СДС-а.
Предсједништво СДС-а чине предсједник СДС-а, чланови Предсједништва
СДС-а и предсједник Главног одбора СДС-а.
У раду сједница Предсједништва СДС-а у правилу учествују директор
Дирекције за инфраструктуру СДС-а, предсједници клубова СДС-а у законодавним
тијелима и СДС-ови чланови Владе Републике Српске и Савјета министара Босне и
Херцеговине уколико је СДС дио извршне власти на овим нивоима. На сједнице

Предсједништва СДС-а могу бити позвана и друга лица, ако се за то укаже потреба, као
и приликом разматрања одређених питања значајних за организацију и рад СДС-а.
Члан 50.
Предсједништво СДС-а:

















спроводи актуелну политику странке на бази Програма СДС-а и ставова
Скупштине СДС-а, те одлука и закључака Главног одбора СДС-а и одговара за
њихово спровођење;
именује стална и привремена радна тијела Предсједништва СДС-а;
именује портпарола СДС-а;
разматра организациона питања и предлаже нова рјешења, са циљем
побољшања рада;
разматра извјештаје градских, односно општинских одбора и координационих
одбора за изборне јединице;
прибавља стручна мишљења комисија и других тијела са циљем доношења
одговарајућих одлука и препорука за органе и чланове СДС-а;
доноси одлуке о начину информисања чланства, као и о издавачкој,
информативној и истраживачкој дјелатности СДС-а;
прати и анализира рад стручне службе СДС-а и доноси мјере за унапређивање
њеног рада;
предлаже Главном одбору оснивање одбора у иностранству;
подноси редовни годишњи извјештај о свом раду Главном одбору СДС-а;
доноси пословник о свом раду;
именује ресорне одборе као стална радна тијела СДС-а;
разматра питања из домена рада посланичких клубова на нивоу
представничких тијела ентитета и Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, утврђује смијернице рада представника СДС-а и даје своје
приједлоге и мишљења Главном одбору у вези са тим;
врши и друге послове по налогу Главног одбора СДС-а.
5.7. Савјетодавна и радна тијела СДС-а
5.7.1. Савјет СДС-а
Члан 51.
Савјет СДС-а је савјетодавни орган СДС-а.

Предсједника и чланове Савјета СДС-а именује и разрјешава Главни одбор
СДС-а на приједлог предсједника СДС-а.

Предсједник и чланови Савјета СДС-а могу бити угледне личности из земље и
иностранства, које нису чланови неке друге политичке партије у Босни и Херцеговини.
Савјет СДС-а разматра идејна и политичка питања која су од важности за
дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној политици.
Савјет СДС-а за свој рад одговара Предсједништву СДС-а и Главном одбору
СДС-а.
Услове за рад Савјета СДС-а обезбјеђује Секретаријат СДС-а.
5.7.2. Дирекција за инфраструктуру СДС-а
Члан 52.
Дирекција за инфраструктуру СДС-а је стално радно тијело које обавља послове
праћења рада организационих јединица странке на нивоу територијалне организације,
извјештава о њиховом раду, предлаже мјере везане за побољшање њиховог рада
и спроводи их у складу са одлукама надлежних органа СДС-а.
Одлуку о избору и разрјешењу предсједника и чланова Дирекције за
инфраструктуру СДС-а, као и друга питања везана за њен рад доноси Главни одбор
СДС-а.
Дирекција за инфраструктуру СДС-а за свој рад одговара предсједнику СДС-а, а
Главном одбору СДС-а подноси редовне годишње извјештаје.
Услове за рад обезбјеђује Секретаријат СДС-а.
5.7.3. Ресорни одбори СДС-а
Члан 53.
Ресорни одбори СДС-а су стална радна тијела која се формирају ради пружања
помоћи у органима СДС-а и поступку спровођења Програма СДС-а и утврђене
политике, при чему се обавезно конституише Одбор за националну политику, Одбор за
социјалну политику, Одбор за економску политику, Одбор за међународне односе и
сарадњу, Одбор за друштвене дјелатности и Одбор за опште послове, а могу бити
конституисани и други ресорни одбори.
О конституисању ресорних одбора посебне одлуке доноси Предсједништво
СДС-а.
Услове за рад Савјета СДС-а обезбјеђује Секретаријат СДС-а.

5.7.4. Посебни облици организовања
5.7.4.1. Актив жена СДС-а
Члан 54.
У оквиру СДС-а организује се и дјелује Актив жена СДС-а, чија се организација
и начин рада утврђују одлуком Главног одбора.
5.7.4.2. Актив младих СДС-а
Члан 55.
У оквиру СДС-а организују се и дјелују млади СДС-а, чија се организација и
начин рада утврђују одлуком Главног одбора.
5.7.4.3. Конференција за локалну самоуправу СДС-а
Члан 56.
У оквиру СДС-а организује се Конференција за локалну самоуправу, чија
се организација и начин рада утврђују одлуком Главног одбора.
5.7.4.4. Политичка академија СДС-а
Члан 57.
У оквиру СДС-а организује се Политичка академија СДС-а, чија се организација
и начин рада утврђују одлуком Главног одбора.
5.7.5. Остали посебни облици организовања
Члан 58.
У оквиру СДС-а формирају се и други организациони облици који помажу раду
СДСа, а чија се организација и начин рада утврђују одлуком Главног одбора.

6. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СДС-а
Члан 59.
Територијална организација СДС-а врши се у основним и посебним облицима.
6.1. Основни облици територијалног организовање СДС-а
Члан 60.
Основни облици територијалног организовања су градске, општинске, подручне
и мјесне организације СДС-а.
6.1.1. Градске организације
6.1.1.1. Градске организације организоване за подручје града
који не чине двије или више општина
Члан 61.
Уколико је Градска организација организована за подручје града који не чине
двије или више општина као јединице локалне самоуправе, на градске организације
СДС-а примјењују се одредбе овог Статута којима је уређена организација општинских
организација.
Градски одбор из претходног става овог члана броји од 45 (четрдесет и пет) до
75 (седамдесет и пет) чланова, зависно од броја чланова СДС-а и броја мјесних одбора
СДС-а на градском подручју.
Градски одбор организован за подручје града који не чине двије или више
општине може посебном домаћом уредбом уредити питања унутрашње
организације у својој градској организацији различито од уређења општинских
организација, што између осталог подразумијева оснивање подручних организација
по угледу на општинске организације и дефинисање градске организације по угледу
на градске организације уређене за подручје града који чине двије или више општина.
Домаћу уредбу из претходног става овог члана потврђује Предсједништво
СДС-а.

6.1.1.2. Градске организације организоване за подручје града
који чине двије или више општина
Члан 62.
Градска организација организована за подручје града који чине двије или више
општина као јединица локалне самоуправе уређује се тако што се у свакој општини
организује општинска организација.
Градски одбор из претходног става чини између 15 (петнаест) и 55 (педесет и
пет) чланова који су представници општинских одбора, који се бирају у
складу са критеријумима везаним за број становника, број гласова које је СДС добила
на претходним изборима и број чланова СДС-а. Одлуку о критеријумима доноси
градски одбор чији је мандат у току, а потврђује је Предсједништво СДС-а.
Предсједника и замјеника предсједника Градског одбора предлажу и
простом већином бирају чланови градског одбора, а на исти начин их и разрјешавају.
Градски одбор има извршни одбор који по функцији чине предсједник и
замјеник предсједника градског одбора, предсједници општинских одбора са подручја
градског одбора, предсједнице актива жена СДС-а, актива младих СДС-а градског
одбора и предсједници ресорних одбора организованих на нивоу градске организације.
Радна тијела градских одбора су ресорни одбори градског одбора чије се
формирање и рад уређују посебним одлукама градског одбора.
У свему осталом на градски одбор примјењују се одредбе којима су
уређене општинске организације.
Члан 63.
Уколико је градска организација организована за подручје града који чине двије
или више општина, односно уколико је градска организација организована за подручје
града који не чине двије или више општина, али је домаћом уредбом примијењен
модел организовања као да постоји двије или више општина, избор и предлагање у
више органе странке за те општинске одборе обавља се преко градског одбора.
6.1.2. Општинске организације
Члан 64.
Општинска организација СДС-а је организација на нивоу општине као
територијално-административне цјелине.

Члан 65.
Органи општинских организација СДС-а су:





скупштина општинске организације СДС-а;
општински одбор СДС-а;
предсједник и замјеник предсједника општинског одбора СДС-а;
извршни одбор општинског одбора СДС-а;

Радна тијела општинских одбора су ресорни одбори општинског одбора чије се
формирање и рад уређују посебним одлукама општинских одбора.
Члан 66.
Скупштина општинске организације СДС-а броји до 350 чланова.
Скупштину
општинске
организације
СДС-а
мјесних организација и чланови општинских одбора.

чине

представници

Општински одбори прецизно дефинишу критеријуме којима се одређује
број чланова мјесних организација у скупштинама општинских организација, водећи
рачуна о броју чланова СДС-а са подручја мјесне организације и оствареним
резултатима избора у мјесним одборима на претходним изборима.
Радом Скупштине општинске организације руководи Радно предсједништво,
које бира Скупштина.
Скупштина општинске организације усваја пословник о свом раду.
Члан 67.
Скупштина општинске организације СДС-а из својих редова бира
чланове Скупштине СДС-а, а према критеријумима које својом одлуком утврди Главни
одбор СДС-а.
Члан 68.
Општински одбор броји од 15 до 65 чланова, зависно од броја чланова СДС-а и
броја мјесних одбора СДС-а на општинском подручју.
Скупштина општинске организације бира чланове општинског одбора
тајним гласањем, са листе кандидата, водећи рачуна о територијалној, професионалној,
полној, старосној и другој заступљености чланства у општинском одбору.

Општински одбор ће својом одлуком прописати број чланова општинског
одбора, критерије и поступак кандидовања кандидата за чланове општинских одбора.
Члан 69.
Предсједник општинског одбора представља општински одбор, предсједава
и руководи општинским одбором и извршним одбором општинског одбора. У
вршењу дужности помаже му замјеник предсједника општинског одбора.
Кандидате кандидационој комисији предлажу општински одбор, мјесни одбор
или 1/10 чланова скупштине општинске организације, најкасније 15 дана прије
одржавања сједнице скупштине.
Кандидати за предсједника општинског одбора су дужни, прије гласања, да
изложе свој програм рада за мандатни период.
За предсједника општинског одбора изабран је кандидат који добије
натполовичну већину гласова присутних чланова скупштине општинске организације.
Уколико ниједан од кандидата није добио потребну већину, поновиће се
гласање за два кандидата која су добила највећи број гласова.
Кандидат који у другом кругу добије више гласова изабран је за предсједника
општинског одбора.
Општински одбор на приједлог предсједника општинског одбора или члана
општинског одбора бира замјеника предсједника општинског одбора.
Члан 70.
Ако предсједник, односно замјеник предсједника општинског одбора
поднесу оставку, функција им престаје када оставка буде прихваћена од стране
општинског одбора.
Предсједник и замјеник предсједника општинског одбора разрјешавaју се на
начин и у поступку како су изабрани, ако повјерене дужности не обављају у складу са
Статутом и Програмом СДС-а.
Члан 71.
Општински одбор за свој рад одговара скупштини општинске организације
и подноси јој најмање једном годишње извјештај о своме раду.

Члан 72.
Предсједник општинског одбора, замјеник предсједника општинског
одбора, предсједници подручних одбора, предсједник актива младих СДС-а,
предсједница актива жена СДС-а и предсједници ресорних одбора са подручја
општинске организације, по функцији улазе у састав извршног одбора општинског
одбора.
Општински одбор на приједлог предсједника општинског одбора или члана
општинског одбора може изабрати и разријешити и друге чланове извршног одбора
општинског одбора, чији број је утврђен у складу са одлуком општинског одбора.
Члан 73.
Општински одбор из чланства СДС-а на општинском подручју бира комисије и
друга стална или привремена радна тијела.
Члан 74.
Надлежности општинског одбора су:






организује рад СДС-а на територији за коју је организован;
утврђује и разматра политичка питања од локалног значаја и предлаже мјере за
њихово рјешавање;
прати и усмјерава рад мјесних одбора;
конституише комисије и бира и разрјешава њихове чланове;
врши друге послове у складу са овим статутом или које му наложи виши орган
странке.
Члан 75.
Надлежности извршног одбора општинског одбора:








прати извршење и извршава одлуке и закључке које је донио општински одбор;
предлаже општинском одбору доношење одлука и даје друге иницијативе;
иницира и организује политичке активности на територији општинског
одбора;
организује најмање једном мјесечно састанке са предсједницима мјесних
одбора;
организује информисање јавности и чланства на подручју општинског одбора и
упознаје јавност са ставовима СДС-а;
координира рад комисија и свих других радних тијела;



врши друге послове у складу са овим статутом или које му наложи виши орган
странке.
6.1.3. Подручне организације
Члан 76.

Одлуком општинских, односно градских одбора, а због боље координације
са мјесним организацијама, могу се организовати подручне организације, које
сачињава више мјесних организација.
Организацију, надлежности и начин рада подручних организација
утврђују општински и градски одбори посебном одлуком или домаћом уредбом која је
усклађена са одредбама Статута.
Градски, односно општински одбори не могу утврдити да подручне
организације имају већу надлежност од надлежности општинских организација.
Органи подручних организација су подручни одбор који чине предсједници
мјесних одбора који улазе у састав подручне организације и предсједник подручног
одбора кога бира подручни одбор из реда својих чланова.
Уколико су подручни одбори домаћом уредбом градског одбора уређени
као општински одбори, онда је њихова организација подударна са организацијом
општинских одбора утврђеном Статутом.
6.1.4. Мјесне организације
Члан 77.
Мјесна организација је основни облик територијалног организовања СДС-а који
по правилу покрива једно бирачко мјесто.
Општински, односно градски одбор својом одлуком одређује подручје које ће
покривати свака мјесна организација, водећи рачуна да бирачи који живе на територији
једне мјесне организације не гласају на бирачким мјестима који територијално
припадају другој мјесној организацији.
Члан 78.
Органи мјесне организације СДС-а су:


скупштина мјесне организације;




мјесни одбор;
предсједник и замјеник предсједника мјесног одбора.
Члан 79.
Скупштину мјесне организације чине сви чланови СДС-а мјесног подручја.
Скупштина мјесне организације бира чланове мјесног одбора.

Скупштина мјесне
организације бира
представнике
у
скупштину
општинске, односно градске организације према принципу који ближе регулише
одлука општинског, односно градског одбора, уважавајући посебно остварени изборни
резултат на непосредно протеклим изборима, број бирача и број чланова СДС-а на том
подручју.
Предсједник мјесног одбора по функцији је члан скупштине општинске,
односно градске организације СДС-а.
Члан 80.
Мјесни одбор има од 3 до 25 чланова. Одлуку и критеријуме о броју чланова
мјесног одбора доноси општински, односно градски одбор, водећи рачуна о броју
чланова СДС-а мјесне организације, величини територије коју покрива мјесни одбор,
броју бирача који гласају на бирачким мјестима које покрива мјесни одбор и броју
гласова које је листа СДС-а добила на претходним изборима.
Из редова својих чланова бира предсједника и замјеника предсједника мјесног
одбора.
Сви предсједници мјесних одбора са подручја једног општинског или градског
одбора чине савјет мјесних одбора којим као савјетодавним тијелом руководи
предсједник општинског, односно градског одбора.
6.2. Посебни облици територијалног организовања СДС-а
6.2.1. Организација СДС-а по изборним критеријумима
Члан 81.
Ради организације прилагођене захтјевима који произлазе из услова утврђених
изборним законодавством Републике Српске и БиХ,
по територијалном
принципу, организују се координациони одбори за изборне јединице, а који раде као
извршни органи Предсједништва СДС-а.

Координациони одбори за изборне јединице организују се у складу са уређењем
изборних јединица по изборним јединицама за Народну скупштину Републике Српске
и изборним јединицама за Представнички дом Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине.
У састав Координационог одбора за изборну јединицу улазе функционери са
њеног подручја, и то: предсједник СДС-а, потпредсједници СДС-а, чланови
Предсједништва СДС-а, чланови Главног одбора СДС-а, предсједници градских и
општинских одбора, посланици и делегати, министри и замјеници министара,
градоначелници и начелници (уколико СДС нема свог градоначелника или начелника у
некој јединици локалне самоуправе онда њихови замјеници или предсједници
скупштина или потпредсједници скупштина из реда СДС-а или предсједници
одборничких клубова/група СДС-а уколико је странка у опозицији).
Сједницама Координационог одбора за изборну јединицу руководи
потпредсједник СДС-а, односно члан Предсједништва СДС-а из изборне јединице.
Члан 82.
Координациони одбор за изборну јединицу:






разматра политичка питања са подручја изборне јединице и предлаже мјере за
њихово рјешавање Предсједништву СДС-а;
сакупља и анализира све врсте информација о локалним приликама и о томе
редовно извјештава Предсједништво СДС-а;
иницира, прати и координира организовање политичких активности у
изборној јединици;
спроводи политику и одлуке виших органа странке;
врши друге послове у складу са овим статутом или које му наложи виши орган
странке.
6.2.2. Организација СДС-а по осталим критеријумима
Члан 83.

Главни одбор СДС-а може на приједлог Предсједништва СДС-а донијети
одлуку којом за неку територије организује посебну организацију јединицу СДС-а.
Својом одлуком Главни одбор утврђује начин организовања и надлежности
такве територијалне организације.

7. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СДС-а
7.1. Заступање СДС-а
Члан 84.
СДС заступа предсједник СДС-а.
У случајевима кад је предсједник одсутан или спријечен да обавља своју
дужност, односно када то предсједник СДС-а лично одлучи, СДС може заступати
један од потпредсједника СДС-а који за то добије писмено овлашћење од предсједника
СДС-а.
7.2. Представљање СДС-а
7.2.1. Предсједник СДС-а
Члан 85.
СДС представља предсједник СДС-а.
Предсједник СДС-а утврђује начин представљања СДС-а и руководи
активностима других органа и појединаца чије је учествовање у представљању СДС-а
утврђено Статутом.
7.2.2. Органи СДС-а и носиоци функција у органима СДС-а
Члан 86.
У представљању СДС-а као колектив учествују сви дијелови унутрашње и
територијалне организације СДС-а, а појединачно и сви носиоци страначких функција
унутар те организационе структуре.
7.2.3. Посланици и делегати из редова СДС-а
Члан 87.
У представљању СДС-а учествују сви посланици и делегати који су чланови
СДС-а, а који представљају СДС и спроводе његове политичке ставове у
представничким тијелима у Републици Српској, Федерацији Босни и Херцеговини и
Босни и Херцеговини.

Посланичким клубовима руководи предсједник клуба, којег именује
Предсједништво СДС-а на приједлог посланичког клуба, који свој приједлог утврђује
тајним гласањем.
Предсједник посланичког клуба или, уколико клуб није конституисан, изабрани
посланик у име других посланика или посланик лично уколико СДС има само једног
посланика у представничком тијелу, дужни су да Предсједништву СДС-а најмање
једном у шест мјесеци, или по позиву, поднесу извјештај о свом раду и раду
представничког тијела чији су чланови.
7.2.4. Одборници из редова СДС-а
Члан 88.
У представљању СДС-а учествују одборници који су чланови СДС-а, а
који представљају СДС и спроводе његове политичке ставове у локалним
представничким
тијелима.
Одборничким клубовима руководи предсједник клуба којег именује извршни
одбор градског, односно општинског одбора СДС-а, а на приједлог одборничког клуба,
који свој приједлог утврђује тајним гласањем.
Предсједник одборничког клуба или, уколико клуб није конституисан, изабрани
одборник у име других одборника или одборник лично уколико СДС има само једног
одборника у представничком тијелу, дужни су да извршном одбору градске/општинске
организације СДС-а најмање једном у шест мјесеци или по позиву поднесу извјештај о
свом раду и раду локалног представничког тијела.
7.2.5. Представници СДС-а у извршној власти
Члан 89.
У представљању СДС-а учествују функционери извршне власти и
други функционери у органима власти, јавним предузећима и установама који су
чланови СДС-а, а који представљају СДС и спроводе његове политичке ставове у
тијелима извршне власти без обзира да ли се ради о локалном, ентитетском нивоу
власти или у заједничким органима Босне и Херцеговине.

7.2.6. Принцип субординације
Члан 90.
Сви који учествују у представљању СДС-а, дужни су да у складу са законом и
Статутом стално учествују у дјеловању СДС-а, шире његове идеје и организацију на
терену, спроводе одлуке СДС-а, личним угледом и радом придобијају нове
симпатизере и да преко медија популаришу идеје и политику СДС-а, а за свој рад на
пољу представљања СДС-а непосредно су одговорни предсједнику СДС-а.

8. ПОСЛОВАЊЕ СДС-а
8.1. Финансирање СДС-а
Члан 91.
СДС се финансира у складу са законом и другим позитивним прописима којима
се регулише финансирање политичких организација.
Финансијско пословање, начин располагања и управљања материјалним
средствима и међусобни односи органа СДС-а у вези са тим, уређују се посебним
правилником који доноси Главни одбор.
СДС се може финансирати и из чланарине чланова и функционера странке.
Посланици, одборници и сви плаћени функционери дужни су да
материјално помажу СДС, према Правилнику о висини и начину плаћања чланарине
који доноси Главни одбор.
За материјално-финансијско пословање СДС-а непосредно су одговорни
законски потписници (предсједник и генерални секретар СДС-а).
СДС има свој жиро-рачун путем којег води своје материјално-финансијско
пословање.
8.2. Секретаријат СДС-а
Члан 92.
Стручно-административне, правне и финансијске послове СДС-а обавља
Секретаријат СДС-а, као стручна служба СДС-а.

Радом Секретаријата руководи генерални секретар.
У оквиру Секретаријата, Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста, који доноси Главни одбор на приједлог генералног секретара, а уз претходну
сагласност предсједника СДС-а, могу се за поједине послове и задатке организовати и
уже организационе јединице.
Генерални секретар обавља и друге послове по налогу предсједника
СДС-а, Главног одбора СДС-а и Предсједништва СДС-а.
Члан 93.
Избор и именовање радника запослених у Секретаријату врши Предсједништво
СДС-а на приједлог генералног секретара СДС-а.
8.3. Печат, штамбиљ и електронски потпис
Члан 94.
СДС има своје печате и штамбиљ.
Печати СДС-а су округлог облика, пречника 35 и 55 мм. У средини печата је
знак СДС-а и око њега ћириличним писмом исписан је текст: Српска демократска
странка – назив органа – сједиште органа. Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија
60 х 35 мм, са водоравно у редовима исписаним текстом: Српска демократска странка
– орган СДС-а – сједиште – број и датум.
Печат и штамбиљ могу имати: органи СДС-а, градски одбори, општински
одбори и Секретаријат СДС-а.
Предсједник СДС-а
електронски потпис.
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8.4. Стандарди пословања СДС-а
Члан 95.
СДС своје пословање организује
одговорности, законитости и транспарентности.

уз

досљедну

примјену

начела

Неспојиве су стручно-административне функције у СДС-у са другим
руководним функцијама у органима СДС-а.

9. НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ О РАДУ СДС-а И
СТИЦАЊУ СРЕДСТАВА ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 96.
СДС путем срeдстава јавног информисaња и непосредно врши
обавјештавање јавности о свом раду и начину стицања средстава политичке
организације.
Члан 97.
Ради објективнијег информисања јавности СДС може организовати
издавачку дјелатност, односно водити друге активности које законом нису забрањене.

10. УДРУЖИВАЊЕ СДС-а У САВЕЗЕ И ДРУГЕ ОБЛИКЕ
ПОЛИТИЧКОГ УДРУЖИВАЊА
Члан 98.
У складу са својим циљевима, СДС ће сарађивати са политичким и
другим организацијама, као и међународним асоцијацијама политичких странака.
СДС се може учланити у међународне асоцијације политичких организација
сродних програмских циљева.
Члан 99.
Скупштина СДС-а доноси одлуку о уласку СДС-а у међународне асоцијације и
сличне организације.

11. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА И АКТИ СДС-А
11.1. Начин одлучивања у СДС-у
Члан 100.
Органи СДС-а и друге унутрашње и територијалне организационе цјелине раде
на сједницама, које се могу одржавати уколико је сједници присутна натполовична
већина од укупног броја њихових чланова.
Органи СДС-а своје одлуке доносе већином гласова од присутних чланова, осим
у случајевима када је Статутом или пословником о раду органа предвиђено да је
за доношење одређене одлуке потребна квалификована већина.

11.2. Поступак доношења Статута СДС-а и његових измјена и допуна
Члан 101.
Статут, измјене и допуне Статута доноси Скупштина СДС-а, а на приједлог
чланова Скупштине СДС-а, Статутарне комисије СДС-а, органа СДС-а, градских и
општинских одбора.
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина СДС-а.
11.3. Акти о унутрашњој организацији
Члан 102.
Права, обавезе, надлежности, начин рада и одговорност чланова у органима
СДС-а на свим нивоима организовања ближе се уређују пословницима о раду органа и
тијела СДС-а, које сама за себе доноси свака организациона јединица, уколико
другачије није одређено Статутом или уколико то не одлучи непосредно виши орган
СДС-а.
11.4. Начин доношења одлуке о престанку рада СДС-а
Члан 103.
Скупштина СДС-а доноси одлуку о престанку рада СДС-а.

12. УЧЕШЋЕ СДС-а НА ИЗБОРИМА И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА
12.1. Учешће СДС-а на изборима
Члан 104.
Одлука о учешћу СДС-а на изборима, те нивоима на којима ће странка
предложити своје кандидате, самостално или у коалицији са једном или више других
политичких странака или коалиција које учествују на изборима, доноси се на Главном
одбору, који се сазива најмање тридесет дана прије подношења пријаве на изборе.
У складу са изборним календаром, а уз приједлог других органа СДС-а, чланова
Главног одбора СДС-а, координационих одбора за изборне јединице и градских,
односно општинских одбора, Главни одбор СДС-а формира изборне листе
кандидата за законодавне органе власти и највише функције у Републици Српској и у
заједничким органима Босне и Херцеговине.
Главни одбор СДС-а, након што добије приједлог од Предсједништва СДС-а,
усваја изборни програм, одобрава финансијски план и план изборне кампање.
Градски, односно општински одбори одлучују о имену кандидата за начелника
општине односно градоначелника и утврђује листу кандидата за одборнике.
Члан 105.
Главни одбор СДС-а на приједлог Предсједништва СДС-а бира Главни изборни
штаб СДС-а.
Предсједништво СДС-а на приједлог Главног изборног штаба утврђује
приједлог плана изборне кампање.
Градски, односно општински одбори на приједлог извршних одбора
градских, односно општинских одбора бирају градски, односно општински изборни
штаб, те на његов приједлог доноси план кампање.
Члан 106.
Ради јавне промоције програма и кандидата СДС-а организује се Конвенција
СДС-а.
Конвенцију СДС-а сазива предсједник СДС-а, доносећи посебну одлуку о
њеном саставу и водећи рачуна да у њеном раду учествују кандидати СДС-а, чланови

Главног одбора СДС-а, чланови Предсједништва СДС-а, чланови осталих
тијела СДС-а, предсједници градских и општинских одбора, те да су међу
позванима заступљени оснивачи и заслужни чланови СДС-а.
Конвенција је јавна манифестација јединства, снаге, спремности и одлучности
СДС-а, која чува традицију и гарантује опредијељеност ка будућности.
12.2. Имплементација изборних резултата
Члан 107.
Главни одбор СДС-а доноси одлуку о послијеизборним коалицијама и о учешћу
у власти на различитим нивоима и даје смјернице у вези са тим.
Градски, односно општински одбори, уз сагласност Предсједништва СДС-а,
одлучују о ступању и иступању из коалиција на локалном нивоу.
12.3. Кадровска политика
Члан 108.
Кадровска политика СДС-а односи се на предлагање, кандидовање, избор и
именовања свих функционера у извршној власти, као и у јавним предузећима и
установама, без обзира да ли се ради о локалном, ентитетском нивоу власти или у
заједничким органима Босне и Херцеговине, који представљају СДС као чланови СДСа или као лица која нису чланови СДС-а али уживају његово повјерење, и без обзира о
којој функцији или руководећој позиције се ради.
Критеријуме за вођење кадровске политике утврђује Главни одбор СДС-а
својом одлуком.
Члан 109.
Послове у вези са кадровском политиком СДС-а врши Предсједништво СДС-а.
Приједлоге кадровских рјешења, изузев оних која посебно регулише Статут,
утврђује Кадровска комисија.
У састав комисије се бира по један члан из сваке од изборних јединица за
Народну скупштину Републике Српске и два додатна члана, а сви морају бити из реда
чланова Главног одбора СДС-а.

Сваки кандидат за било коју кадровску функцију о којој одлучује СДС, прије
избора на функцију, мора добити изјашњење градског, односно општинског одбора
који га води у евиденцији чланова.
У изјашњењу градског, односно општинског одбора наводи се да ли постоји
основан разлог због кога кандидат не би требао бити именован на одређену
функцију. Предсједништво СДС-а ће приликом доношења коначне одлуке разматрати
изјашњење градског, односно општинског одбора.
Члан 110.
Градски, односно општински одбор води кадровску политику од локалног
значаја.
Приједлоге кадровских рјешења од локалног значаја, изузев оних која посебно
регулише Статут, утврђује кадровска комисија градског, односно општинског одбора.
У састав комисије се бира 9 (девет) чланова, а сви морају бити из реда чланова
градског, односно општинског одбора.
Сваки кандидат за било коју кадровску функцију о којој одлучује градски,
односно општински одбор, прије избора на функцију, мора добити изјашњење мјесног
одбора који га води у евиденцији чланова.
У изјашњењу мјесног одбора наводи се да ли постоји основан разлог због кога
кандидат не би требало бити именован на одређену функцију. Градски, односно
општински одбор ће приликом доношења коначне одлуке разматрати изјашњење
мјесног одбора.
Члан 111.
Сваки представник СДС-а, који је одговарајућом одлуком надлежног органа
одређен као лице које треба само или са другим представницима СДС-а спровести
појединачну кадровску одлуку, дужан је извршити своју обавезу без одлагања и у
складу са одговарајућим законом.
Неоправдано извршење ове обавезе сматра се тежом повредом дисциплине у
СДС-у, и повлачи за собом вођење дисциплинског поступка.

13. ИМОВИНА СДС-а И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ У
СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА ЊЕНОГ РАДА
Члан 112.
Имовином СДС-а располаже се и управља на начин који је утврђен позитивним
законским прописима и Статутом.
Члан 113.
У случају престанка рада СДС-а, имовина припада Српској православној цркви.

14. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 114.
Сва питања у вези са организацијом и радом органа и тијела СДС-а, као и сва
друга питања од значаја за начин њиховог конституисања и остваривања програмских
задатака, те утврђивање одговорности, уредиће се Пословником о раду органа и тијела
СДС-а, који ће Главни одбор донијети у року од 90 (деведесет) дана од дана доношења
овог Статута.
У року од 90 (деведесет) дана биће усвојени и други акти органа СДС-а чије је
усвајање обавеза утврђена Статутом.

Члан 115.
Начин, поступак и рокови усклађивања унутрашње структуре СДС-а са
Статутом биће уређени и извршени у складу са посебном статутарном одлуком
коју доноси Скупштина СДС-а.
Члан 116.
Одредбе овог Статута ступају на снагу даном доношења на Скупштини СДС-а.
Ступањем на снагу одредаба овог Статута престају да важе одредбе досадашњег
Статута СДС-а број: 01-90-03/13. од 30. 03. 2013. године.
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