
СТАТУТ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ

ЗАЈЕДНО

I ДЕО

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.

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

идентитет, изглед и садржина печата политичке странке и организационих јединица

по територијaлном принципу, програмски циљеви, услови и начин учлањивања и

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

територијалном принципу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења,

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

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

доношења и измена других општих аката политичке странке, остваривање јавности

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

у земљи и иностранству и спајању политичке странке, начин финансирања политичке

странке, начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања, лице

одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига

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

доношења одлуке о престанку рада, начин располагања имовином политичке странке

у случају престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање политичке

странке.

Основна начела

Члан 2.

ЗАЈЕДНО је странка која своје функционисање заснива на политици одрживог развоја

и поштовању људских права, који представљају централне теме и приоритете

ЗАЈЕДНО. Спровођење ових идеја реализујемо кроз основне постулате и принципе

којима тежимо, а који се огледају у одговорности према очувању животне средине,

биодиверзитета и здравља људи, социјалној једнакости, слободи и демократији.

Двадесет први век је време нових изазова које захтева редефинисање политика и

нову понуду када су у питању климатска, енергетска, економска и социјална

политика. Због тога су једино иновативне, модерне, али и реалистичне идеје,

смештене у контекст нашег окружења и прилика у Србији и региону, оне које могу да



понуде одговоре на изазове са којима ћемо се сви заједно суочавати у наредном

периоду.

ЗАЈЕДНО потенцира самоуправу и регионализацију као концепт којим би се

ограничила држава и централизација кроз институционално јачањe улогe грађана у

непосредном креирању живота у срединама деловања, с једне стране, као и средњи

ниво власти, с друге стране. Такве идеје и њихова примена доприносе општем

просперитету, независно од припадности грађана региону, националности,

религиозном опредељењу или било којој различитости, поготово зато што је Србија

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

мултиконфесионално и мултикултурно друштво.

Истовремено, основно начело ЗАЈЕДНО је да се увођењем самоуправе реализује

основни демократски облик друштвеног ангажовања грађана, јер се тако системски

омогућавају иницијатива и солидарност, али и дефинише одговорност на сваком нивоу

организације друштва.

Члан 3.

У остваривању програмских начела и циљева из члана 2. овога Статута, ЗАЈЕДНО се

полазећи од начела политичког легитимитета и легалитета, користи демократским и

ненасилним парламентарним и ванпарламентарним средствима, не прихватајући

недемократске, тоталитарне или друге насилне методе.

Члан 4.

У остваривању циљева и програмских начела ЗАЈЕДНО сарађује са политичким

странкама и удружењима у земљи и иностранству.

Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступање

Члан 5.

Пун назив странке је ЗАЈЕДНО.

Члан 6.

ЗАЈЕДНО је правно лице уписано у регистар политичких странака, који се води у

надлежном регистру.

ЗАЈЕДНО у правном промету делује као правно лице.

ЗАЈЕДНО представља и у правном промету заступа Генерални секретар Странке.

Генерални секретар може овластити друга лица да заступају и представљају Странку у

складу са законом и овим Статутом.

Седиште ЗАЈЕДНО је у Београду.

Члан 7.



ЗАЈЕДНО има печат, правоугаоног облика у чијем се средишту налази текст

„ЗАЈЕДНО!“ исписан ћириличним писмом, а који је оивичен танком црном линијом

истог облика, док печат организационих јединица по територијалном принципу поред

истог облика и садржине испод речи „ЗАЈЕДНО!“ има назив територијалне

организације на коју се односи, исписан целом дужином текста „ЗАЈЕДНО“ мањом

величином слова.

Текст печата организационих јединица по територијалном принципу може бити

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

јединици покрајинске аутономије, на чијој територији организациона јединица по

територијалном принципу делује.

ЗАЈЕДНО има свој знак који се примењује само у хоризонталној верзији.

Знак ЗАЈЕДНО! је исписан фонтом Impact у зеленој боји чији је CMYK код 85/0/100/0.

Исти фонт и боја се користе за верзију знака латиничним писмом, као и за верзије на

страним језицима.

За потребе међународне сарадње, странка може користити знак на страном језику,

којом приликом се назив Странке у знаку верно преводи на страни језик, а у погледу

изгледа знака сходно се примењују одредбе ставова 3. и 4. овог члана.

Поред боја садржаних у знаку Странке из става 4 овог члана, Странка као део свог

ширег визуелног идентитета користи и љубичасту боју чији је CMYK код 0,77,4,48 и

жуту боју чији је CMYK код 0,10,100,0, а у складу са визуелним стандардима који се на

ближи начин уређују одлуком Већа градова и општина.

Застава ЗАЈЕДНО је размере 2:1, беле позадине, са уписаним вертикалним знаком

ЗАЈЕДНО! у средини, размере 4:5 у односу на висину заставе.

Члан 8.

Рад и деловање ЗАЈЕДНО је јаван.

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

трибинама, учествовањем на округлим столовима, путем званичних интернет

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

мњење грађана/ки, бирача/ица, симпатизера/ки и чланова/ица ЗАЈЕДНО.

II ДЕО

УТВРЂИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ СТРАНКЕ ЗАЈЕДНО

Члан 9.

ЗАЈЕДНО у циљу дефинисања своје политике доноси следеће документе:

1. Програм Странке, и

2. Повељу о регионализацији.



Повељом о регионализацији Странка истиче своју посвећеност политици

децентрализације, као једној од својих темељних политика.

III ДЕО

ПРЕДИЗБОРИ

Члан 10.

Значај директне демократије и одговорности носилаца јавних функција према

бирачима који их бирају, ЗАЈЕДНО исказује организовањем предизбора.

Предизбори, или претходни избори, се организују пре избора расписаних за све нивое

власти, и на њима се бирају кандидати за јавне функције.

ЗАЈЕДНО може организовати предизборе самостално, или заједнички са другим

организацијама, а увек када то дозволе услови.

Члан 11.

Могућности и начин организовања предизбора уређује се Правилником о

предизборима, који усваја Веће градова и општина.

IV ДЕО

ЧЛАНСТВО

Члан/ица Странке

Члан 12.

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

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

члан/ица друге политичке организације.

Начело једнаке заступљености полова

Члан 13.

ЗАЈЕДНО настоји да у свом чланству окупи једнак број чланова и чланица, односно

тежи да успостави равноправну заступљеност полова, и то како међу чланством, тако

и у свим органима Странке.

Учлањење

Члан 14.

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

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

дана од дана пријема.



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

члана.

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

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

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

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

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

пријему у чланство.

Припадност члана/ице месној, општинској, градској односно регионалној

организацији Странке одређује се према месту пребивалишта, односно боравишта.

Одлуку о пријему политичких странака и других организација у чланство ЗАЈЕДНО

доноси Председништво, а Веће градова и општина ову одлуку верификује. Дан

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

политичке странке, удружења грађана и других организација мора лично попунити

приступницу странке ЗАЈЕДНО.

Права чланова/ица

Члан 15.

Члан/ица Странке има право да:

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

Странке;

2. равноправно учествује у активностима Странке;

3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;

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

основним програмским и политичким ставовима Странке;

5. рачуна на подршку Странке у случају угрожавања безбедности и личног интегритета

у вези са обављањем страначких активности и свог политичког деловања;

6. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке;

7. буде информисан/а о активностима Странке;

8. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије Странке преко овлашћеног органа

Странке;

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

10. рачуна на подршку Странке у погледу даљег политичког усавршавања у складу са

могућностима Странке, политиком коју странка заступа и идејама које пропагира.

Обавезе чланова/ица

Члан 16.

Члан/ица Странке има обавезу да:



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

јавности;

2. поштује Статут и поступа у складу са одлукама органа Странке;

3. ради на очувању и јачању угледа Странке и унапређењу њеног функционисања;

4. у изборној кампањи и ван ње, ради на успеху Странке на (предстојећим) изборима;

5. плаћа чланарину;

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

7. политички се усавршава у складу са реалним могућностима Странке као и својим

могућностима.

Чланарина

Члан 17.

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

одлуком Председништва и Правилником о чланарини.

Одлуку о висини годишње чланарине доноси Председништво на предлог Комитета за

чланство.

Чланови/ице и симпатизери могу материјално, односно финансијски помагати Странку

у виду прилога и других облика помоћи дозвољених законом.

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

остваривати додатна или посебна права.

Члан 18.

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

буде кандидат/киња за страначке функције, нити кандидат/киња странке ЗАЈЕДНО на

локалним, покрајинским, републичким или председничким изборима, изузев у случају

посебног одобрења датог од стране Председништва, и у изузетним околностима.

Члан 19.

Комитет за чланство дужан/а је да води евиденцију о плаћању чланарине и о томе

подноси извештај Председништву на сваких 6 месеци.

Члан 20.

Чланарина представља изворни приход локалне организације.

Престанак чланства

Члан 21.

Чланство у ЗАЈЕДНО престаје:

1. даном подношења писаног захтева за иступање из Странке;

2. даном доношења коначне одлуке о искључењу из чланства, након спроведеног

дисциплинског поступка;



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

одборнички клуб без изричите писане сагласности ЗАЈЕДНО, кандидовањем на листи

друге политичке странке, односно на независној листи без изричите писане

сагласности ЗАЈЕДНО, или учествовањем, односно вођењем кампање за другу

политичку странку или независну листу без изричите писане сагласности ЗАЈЕДНО;

4. смрћу члана/ице;

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

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

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

чланства, уз претходну сагласност Извршног одбора.

Одговорност чланова/ица

Члан 22.

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

политички и дисциплински.

Члан 23.

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

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

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

поступак.

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

уређује Правилник о дисциплинској одговорности, који доноси Већа градова и

општина на предлог Статутарне комисије.

Члан 24.

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

евиденцију чланова и чланарину ближе се уређују Правилником о чланству, који

доноси Председништво на предлог Комитета за чланство.

V ДЕО

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СТРАНКЕ

Члан 25.

ЗАЈЕДНО је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и

све организационе облике странке ЗАЈЕДНО.

Основи организације

Члан 26.

ЗАЈЕДНО је организована на територијалном принципу.



Организацију Странке чине: локалне и градске организације, и покрајинска

организација, на чијој територији чланови/це Странке имају пребивалиште, односно

боравиште.

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

Републике Србије који/е бораве ван земље и који/е су чланови/це ЗАЈЕДНО.

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

оснивају регулише се Правилником о локалној организацији.

Органи Странке

Члан 27.

Органи ЗАЈЕДНО су:

1. Скупштина;

2. Већа градова и општина;

3. Копредседници;

4. Потпредседници/це;

5. Председништво;

6. Аутономне организације;

7. Оперативна управа, која обухвата следеће органе:

- Секретеријат,

- Извршни одбор,

- Политички савет,

- Комитет за чланство,

- Медијски савет,

- Комитет за сарадњу;

8. Статутарна комисија;

9. Интерни ревизор;

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

складу са одредбама овог Статута и других општих аката Странке.

Начин и поступак избора органа Странке уређује се Правилником о изборима у

ЗАЈЕДНО и Пословником Скупштине.

Скупштина

Члан 28.

Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци.

Скупштина може бити Изборна и Радна.

Радна скупштина се одржава према потреби, сазивају је Копредседници Странке

заједнички.



Копредседник странке мора сазвати Радну скупштину на предлог Већа градова и

општина или на предлог Председништва.

Припремама Радне скупштине руководи Организациони одбор који именује

Председништво.

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна изборна скупштина се одржава по правилу на сваке 4 године, односно

најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања избора за народне посланике у

случају да је ЗАЈЕДНО имала своје кандидате на тим изборима, а ванредна изборна

скупштина у случајевима утврђеним овим Статутом и другим општим актима Странке.

Изборну Скупштину може сазвати један од Копредседника странке или Веће градова и

општина, апсолутном већином гласова својих чланова, на предлог најмање 1/3 својих

чланова или на предлог Председништва.

Припремама Изборне Скупштине руководи Изборна комисија коју именује

Председништво.

Одлука о сазивању Скупштине доноси се најкасније 15 дана пре одржавања Радне

Скупштине, односно 30 дана пре дана одржавања Изборне Скупштине и доставља се

свим органима и организационим деловима Странке.

Члан 29.

Надлежности Скупштине:

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

2. разматра и усваја извештај Копредседника Странке у периоду између две

Скупштине;

3. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Интерног ревизора;

4. бира и разрешава Копредседнике, и потпредседнике/це ЗАЈЕДНО на начин ближе

уређен Правилником о изборима и Пословником о раду Скупштине;

5. бира и разрешава 3 члана/ице Статутарне комисије, Интерног ревизора ЗАЈЕДНО,

Генералног секретара Странке;

6. доноси одлуку о спајању Странке са другим политичким странкама или другим

организацијама у нову странку или другу организацију;

7. доноси одлуку о престанку рада Странке;

8. доноси Пословник о свом раду;

9. разматра остала питања у вези за деловањем ЗАЈЕДНО.

Члан 30.

Скупштина је делегатског карактера и чине је:

1. делегати представници локалних организација, изабрани по јасним критеријумима

попут оствареног изборног резултата на претходним изборима, броја чланова који су



платили чланарину, укупног броја чланова, а што се прецизира Пословником о раду

Скупштине;

2. делегати по функцији, и то: чланови Председништва, чланови Већа градова и

општина, Копредседници Странке, Интерни ревизор, председници/це и чланови

Статурне комисије, председници/це и чланови органа Оперативне управе;

3. делегати Аутономних организација, у складу са Правилником о аутономним

организацијама;

4. делегати који су републички/е и покрајински/е посланици/е, функционери/ке које

бира Народна скупштина Републике Србије и Скупштине аутономних покрајина и

чланови Владе Републике Србије и Влада аутономних покрајина, као и носиоци

највиших функција у локалној самоуправи.

Број делегата представника локалних организација не може бити мањи од 60% од

укупног број делегата Скупштине.

Члан 31.

Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина од

укупног броја делегата/киња Скупштина, а одлуке доноси већином гласова присутних

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

Веће градова и општина

Члан 32.

Веће градова и општина је највиши орган одлучивања у Странци између два заседања

Скупштине и обавља послове Главног одбора.

Веће градова и општина се састаје најмање једном у три месеца.

Седницу Већа градова и општина сазива један од Копредседника Странке,

Председништво или 1/3 чланова Већа градова и општина.

Члан 33.

Надлежности Већа градова и општина:

1. утврђује политику Странке;

2. спроводи одлуке Скупштине;

3. одлучује о учешћу Странке на изборима на свим нивоима, као и о предизборним и

постизборним коалицијама;

4. доноси Одлуку о оснивању аутономне организације;

5. одлучује о учешћу Странке у Влади Републике Србије;

6. уколико није могуће спровести предизборе одлучује о предлогу Копредседника

странке за кандидате/киње за републичке посланике/це;

7. разматра и усваја извештај Копредседника Странке;

8. покреће поступак гласања о поверењу Копредседницима на образложен предлог

најмање 1/3 чланова Већа градова и општина;

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

10. усваја извештај Интерног ревизора/ке о контроли финансијског пословања;



11. сазива изборну Скупштину у складу са овим Статутом;

12. доноси Правилник о Аутономним организацијама;

13. доноси Пословник Већа градова и општина и друге опште акте Странке из своје

надлежности;

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

Статутом.

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

Веће градова и општина може поједине послове из своје надлежности да пренесе

другим органима Странке.

Члан 34.

Веће градова и општина чине:

1. Копредседници;

2. потпредседници;

3. чланови/це Председништва;

4. председници/е свих општинских и градских одбора, као и председник/ца

покрајинског одбора;

5. овлашћени представници Аутономних организација, према броју утврђеном

Правилником о Аутономним организацијама;

6. по један овлашћени представник сваке Локалне партнерске организације;

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

8. чланови/це Владе Републике Србије;

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

10. градоначелници и председници општина;

12. интерни ревизор/ка;

Члан 35.

Веће градова и општина може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина

од укупног броја чланова/ица Већа градова и општина, а одлуке се доносе већином

гласова присутних чланова/ица, осим ако Статутом или Пословником Већа градова и

општина није другачије предвиђено.

За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења

Копредседницима и потпредседницима/ама, потребна је већина од укупног броја

чланова/ица Већа градова и општина.

Веће градова и општина о свим питањима по правилу одлучује јавно, осим у

случајевима утврђеним Статутом и Пословником Већа градова и општина.

Члан 36.

Начин рада и одлучивање, као и друга питања од значаја за Веће градова и општина

утврђују се Пословником Већа градова и општина.

Копредседници



Члан 37.

Странка има три копредседника који представљају Странку и руководе радом Странке,

и то тако што направе договор о подели задужења међу собом.

Приликом јавног представљања Странке Копредседници се придржавају Програма

Странке, и претходно утврђених ставова и стратегије представљања Странке у

јавности.

Одлуке које им овај Статут повери да доносе, морају доносити уз претходну

сагласност других копредседника, односно консензусом.

Мандат копредседника траје четири године.

Копредседнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

1. подношењем оставке Већу градова и општина или Скупштини Странке;

2. разрешењем;

3. избором новог/е копредседника;

4. престанком чланства у Странци.

Копредседнике бира Скупштина Странке, и то на тај начин што кандидати подносе

заједничку изборну листу, подржану од стране локалних одбора Странке, а потребан

број одбора који подржавају изборну листу је уређен Правилником о изборима. Сваки

одбор може подржати више од једне изборне листе.

На изборној листи за копредседнике мора се наћи најмање један кандидат мање

заступљеног пола, један кандидат који не представља аутономне организације и по

један кандидат који представља различите аутономне организације.

Ако је основано мање од две аутономне организације, или исте нису уопште основане,

Скупштина Странке бира два копредседника по поступку прописаним за избор три

копредседника.

Избор и престанак мандата копредседника Странке ближе се уређује Пословником

Скупштине и Правилником о изборима.

Одлуку о непосредним изборима за копредседнике Странке доноси Веће градова и

општина.

Члан 38.

Копредседници Странке:

1. представљају Странку у складу са Законом, Статутом и Програмом Странке у земљи

и иностранству;

2. старају се о извршавању одлука Скупштине и Већа градова и општина, спроводе

политику Странке у оквиру Програма и износе политичке ставове Странке;



3. сазивају и по правилу један од копредседника председава седницама Већа градова

и општина, а један седницама Председништва;

4. сазивају Скупштину Странке;

5. делегирају, из своје надлежности, одређена задужења потпредседницима/ама;

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

7. уколико није могуће спровести предизборе, предлаже Већу градова и општина

кандидате/киње за републичке посланике/це;

8. подноси извештај о раду Скупштини и Већу градова и општина;

9. по потреби именују своје саветнике/це за одређене области;

10. обављају и друге послове које им повери Веће градова и општина;

11. могу сазвати седницу сваког органа и тела у Странци.

Ове надлежности обављају тако што ће се договорити о подели надлежности, где ће

сваки од копредседника обављати по једну надлежност самостално, а евентуално

могу се договорити и да поједине надлежности обављају заједнички.

Потпредседници/е

Члан 39.

ЗАЈЕДНО има потпредседнике/це, којих је најмање два, а које бира Скупштина

Странке, и чији се број увећава за број формираних Аутономних организација.

Два потпредседника које бира Скупштина Странке то чини на предлог овлашћених

предлагача, а бирају се по принципу родне равноправности.

Поштујући принцип родне равноправности, потпредседници који представљају

аутономне организације морају бити супротног пола од копредседника који

представљају аутономне организације.

Кандидати за потпредседнике/це морају бити подржани од стране локалних одбора

Странке, а потребан број одбора који подржавају кандидата је уређен Правилником о

изборима. Сваки локални одбор може подржати више од једног кандидата за

потпредседника Странке.

Аутономна организација може предложити више од једног кандидата за

потпредседника/цу, у ком случају Скупштина бира једног од њих по утврђеном

поступку. Ако Аутономна организација предлаже само једног кандидата, дужна је да

својим унутрашњим правилима омогући демократски избор кандидата, а Скупштина

потврђује да је кандидат постао потпредседник/ца.

Мандат потпредседника/це траје четири године.

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

1. подношењем оставке Већу градова и општина или Скупштини Странке;

2. разрешењем;

3. избором нових потпредседника/ца;



4. престанком чланства у Странци;

Избор и престанак мандата потредседника/ца Странке ближе се уређује Правилником

о изборима.

Одлуку о непосредним изборима за потпредседнике/це доноси Веће градова и

општина.

Члан 40.

Потпредседници/е Странке су задужени/е за остваривање политике Странке у

појединим областима Програма Странке, односно могу бити ресорно задужени од

стране Копредседника или Председништва Странке.

Потпредседници/е Странке су јавна лица Странке и помажу копредседницима у

обављању њихових послова.

Потпредседници/е за свој рад одговарају копредседницима Странке, Већу градова и

општина и Скупштини Странке.

Председништво

Члан 41.

Председништво политички руководи радом Странке у периоду између две седнице

Већа градова и општина, и чине га:

1. Копредседници;

2. потпредседници/е Странке;

3. изабрани чланови Председништва, који Скупштина бира по територијалном

принципу, односно представници региона у Србији.

4. Председник/ца Савета омладине;

5. Генерални/а секретар/ка;

6. Председник/ца извршног одбора;

7. Народни посланици Народне скупштине Републике Србије.

Изабране чланове Председништва које бира Скупштина Странке по територијалном

принципу то чини на начин што бира једног члана са територије Војводине, једног

члана са територије града Београда, и два члана који представљају преостали део

Србије.

Кандидати за чланове Председништва које бира Скупштина Странке по територијалном

принципу морају имати подршку локалних одбора Странке, а потребан број одбора

који подржавају кандидата је уређен Правилником о изборима. Сваки локални одбор

може подржати више од једног кандидата.

Председништво има секретара, кога бира на предлог Копредседника.



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

Пословником о раду Председништва.

Члан 42.

Председништво има следеће надлежности:

1. утврђује и води политику Странке између два заседања Већа градова и општина, и

усмерава развој организације;

2. руководи радом Странке на текућем, дневном, нивоу;

3. утврђује ставове и реакције Странке, и доноси одлуке у вези са наступима Странке,

односно њених чланова, у јавности;

4. усмерава рад посланичког клуба;

5. доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31. децембра текуће

године за идућу годину;

6. усваја годишње финансијске извештаје Странке, на предлог Генералног/е

секретара/ке;

7. утврђује висину буџета Аутономних организација;

8. предлаже канидате/киње за потпредседнике/це које бира Скупштина;

9. бира и разрешава секретара/ку Председништва;

10. формира савете, радне групе и комисије;

11. именује руководиоце Ресорних одбора;

12. именује чланове Ресорних одбора, на предлог Руководилаца ресорних одбора;

13. располаже непокретном имовином Странке;

14. поставља чланове и председнике/це органа Оперативне управе, осим ако овим

Статутом није предвиђено другачије;

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

допуне;

16. на предлог Копредседника, доноси изборни Програм Странке;

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

18. на предлог Комитета за чланство доноси одлуку о висини годишње чланарине;

19. доноси правилнике када је то изричито предвиђено Статутом;

20. у изузетним случајевима може донети Одлуку из надлежности Већа градова и

општина, а коју ће Веће градова и општина ЗАЈЕДНО на првој следећој седници

верификовати;

21. доноси Пословник о раду Председништва;

22. обавља и друге послове које му повери Веће градова и општина и сазива седнице

Већа градова и општина.

Члан 43.

Председништво заседа најмање једном месечно, а по потреби и чешће.

Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Сената и уређују се

Пословником о раду Председништва.

Аутономне организације

Члан 44.



Аутономна организација је орган Странке који је у свом раду и деловању самосталан у

односу на друге страначке органе, и који се управо оснива због свог специфичног

рада и деловања, те који због своје природе захтевају извесна одступања од правила

која важе за друге органе Странке, а која одступања су предвиђена овим Статутом.

Аутономне организације се оснивају када надлежни органи Странке процене да ће

Странка одређене циљеве Програма Странке најефикасније и најефективније

остварити оснивањем таквих органа.

Аутономне организације остварују свој рад и деловање на националном нивоу кроз

указивање на непоштовање људских и мањинских права, кршење владавине права,

загађење животне средине, као и других појава у друштву и држави које су супротне

Зеленом договору за Србију.

Члан 45.

Аутономне организације остварују суштинску аутономију у свом раду и деловању, ради

чега су и основане.

Истовремено, Аутономне организације су дужне да следе кључне политичке,

програмске и организационе принципе Странке као целине, односно рад и деловање

Аутономне организације мора бити у складу са радом и деловањем Странке.

Уколико се став Аутономне организације разликује од званичног става Странке или

друге Аутономне организације, Аутономна организација има право да свој став

слободно искаже уз навођење разлога за такав став, који свакако неће значајније

одступати од кључних политичких, програмских и организационих принципа Странке.

Ако се став једне Аутономне организације противи ставу друге Аутономне

организације, може се од истог оградити и рећи да није у складу са основним

принципима те организације.

Изношење у јавност таквих ставова, претходно мора бити уређено тако да се у

јавности не ствара утисак раздора или разједињења.

Члан 46.

Аутономна организација се оснива Одлуком о оснивању аутономне организације, коју

доноси Веће градова и општина већином од укупног броја чланова.

Веће градова и општина ће уважити различиту природу сваке Аутономне организације,

и може на основу тога за сваку организацију предвидети специфичности приликом

доношења Одлуке о оснивању аутономне организације.

Веће градова и општина доноси Правилник о Аутономним организацијама којим ближе

прописује положај у оквиру структуре Странке.

Члан 47.



Аутономне организације самостално одлучују о унутрашњој структури доношењем

Правилника о структури аутономне организације, с тим да она мора обавезно

садржати следеће органе:

1. Скупштину, или еквивалентан орган, као највиши орган одлучивање Аутономне

организације, надлежан за доношење Правилника о структури аутономне

организације;

2. Главни одбор, или други орган еквивалентан главном одбору, односно Већу градова

и општина, као централни управљачки орган;

3. Председника/цу.

Скупштина аутономне организације бира чланове централног управљачког органа, и

Председника/цу.

Члан 48.

Представник/ца Аутономне организације којег изабере Скупштина Странке постаје

копредседник Странке по функцији, такође, представник Аутономне организације

којег изабере или потврди Скупштина Странке постаје потпредседник Странке по

функцији.

Скупштина Аутономне организације бира своје представнике у Већу градова и

општина, чији је број одређен Одлуком о оснивању аутономне организације.

Аутономна организација има право на одређен број делегата на Скупштини Странке, а

који се утврђује по критеријумима прописаним Правилником о изборима и Одлуком о

броју делегата на Скупштини Странке.

Члан 49.

Чланство у Аутономној организацији није нужно везано за чланство у Странци, односно

могуће је да лице буде члан само Аутономне организације, али не и Странке.

Члан Аутономне организације који није члан Странке не може бити биран у органе

Странке, нити у органе Аутономне организације којима би према Статуту и

правилницима постао члан органа Странке по функцији.

Члан Аутономне организације који није члан Странке има обавезе које имају и чланови

Странке, осим обавезе плаћања чланарине.

Аутономна организација самостално одлучује о правилима везаним за своје чланство и

правилима о учлањењу, с тим што нема право да одбије члана Странке да постане

члан Аутономне организације.

Члан 50.

Аутономна организација се обавезује да формира унутрашње органе који ће приликом

планирања и спровођења својих активности, комуницирати и координисати са

еквивалентним органима Странке.



Члан 51.

Све активности Аутономних организација, које укључују блокаде, протесте, улични

активизам, трибине, предавања, и слично, као и све изјаве, објаве, документа,

петиције, и слично, морају бити у складу са Статутом, Програмом, другим актима, и

ставовима Странке.

Члан 52.

Аутономне организације имају свој буџет, чију висину одређује Председништво

Странке, а који користе у остваривању свог деловања.

Оперативна управа

Члан 53.

Оперативна управа обухвата више органа, који остварују свакодневно, оперативно,

деловање Странке, врше координацију између различитих органа Странке, и органа

Странке са органима Аутономних организација, непосредно примењују одлуке

Странке, и врше друге послове у складу са Статутом и релевантним актима Странке, а

за свој рад одговарају Председништву.

У свом раду органи Оперативне управе блиско сарађују са еквивалентним органима

Аутономних организација.

Члан 54.

Оперативну управу чине следећи органи:

1. Секретаријат странке и Генерални секретар;

2. Извршни одбор;

3. Политички савет;

4. Комитет за чланство;

5. Медијски савет;

6. Комитет за сарадњу.

Наведене органе Оперативне управе чине чланови и Председник/ца.

Председништво странке поставља чланове и председнике/це сваког органа, већином

гласова од укупног броја чланова Председништва, осим ако овим Статутом није

предвиђено другачије.

Мандат чланова и председника/ца органа Оперативне управе траје 4 године, осим ако

је то другачије прописано овим Статутом.

Члан 55.

Секретаријат Странке чине чланови и Генерални секретар Странке, који је

истовремено председник/ца Секретаријата, и бави се административно техничким

питањима Странке.

Секретаријат има следеће надлежности:



1. руководи радом администрације Странке;

2. координира израду финансијских планова организација Странке и израђује

финансијски план за идућу календарску годину и подноси исти на усвајање

Председништву најкасније до 1. децембра текуће године за следећу годину;

3. подноси Председништву годишњи финансијски извештај;

4. даје предлог Правилника о организацији и систематизацији послова у Странци, који

усваја Председништво;

5. одобрава израду печата органима локалне организације Странке;

6. располаже покретном имовином;

7. обавља и друге послове које му Председништво повери.

Генерални секретар Странке има следеће надлежности:

1. Заступа странку пред државним органима Републике Србије, и уписан је као

законски заступник Странке у одговарајуће регистре које воде државни органи;

2. даје другим лицима пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим

органом;

3. врши функцију секретара/ке Већа градова и општина;

4. потписује финансијска документа Странке;

5. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке

и овлашћен је да контактира са надлежним органом;

6. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке уз претходно

одобрење Председништва;

Генералног секретара бира Скупштина Странке, а сваком кандидату је потребна

подршка локалних одбора Странке. Потребан број одбора који подржавају кандидата

је уређен Правилником о изборима. Сваки локални одбор може подржати више од

једног кандидата за генералног секретара.

Чланови Секретаријата могу бити професионална лица која заснивају радни однос у

Странци, и не бирају се на одређени мандат.

Члан 56.

Извршни одбор је оперативни орган Странке, чије је основно деловање усмерено на

изградњу, ширење и јачање оперативне организације.

Извршни одбор има следеће надлежности:

1. одговара за спровођење одлука Већа градова и општина и Председништва;

2. одлучује о питањима организације рада Странке;

3. расправља о облицима организовања у Странци;

4. уколико предизбори нису одржани на локалном нивоу потврђује листе

кандидата/киња за општинске и градске одборнике/це и покрајинске посланике/ице;

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

самоуправе и предлаже мере;

6. одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;



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

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

Правилником о изборима у ЗАЈЕДНО који усваја Веће градова и општина;

9. води дисциплински поступак у првом степену када се поступак води против чланова

органа Странке из члана 27. овог Статута;

10. доноси Пословник о свом раду;

11. обавља и друге послове које му повере Већа градова и општина и Председништво;

11. може сазвати седницу било ког органа локалне организације;

12. одговоран је за организовање контроле избора на бирачким местима на изборима

који се спроводе на републичком нивоу.

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

Чланови/це Извршног одбора покривају одређена подручја рада.

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

уређује се Пословником о раду Извршног одбора.

Члан 57.

Политички савет се бави разматрањем идејних и политичких питања од важности за

дефинисање стратегије у унутрашњој и спољној политици, предлаже платформу

изборног програма странке и учествује у изради Програма странке.

Политички савет странке чине Председник/ца Политичког савета, Руководиоци

ресорних одбора Странке, а по потреби и други чланови, које именује Председништво

на предлог Копредседника или Председник/це Политичког савета.

На предлог Копредседника Странке или Председника/це Политичког савета,

Председништво може именовати као чланове Политичког савета и истакнуте

научнике, стручњаке, представнике удружења грађана и синдиката, као и друге

истакнуте појединце који не морају бити чланови/це Странке, а подржавају њен

Програм и нису чланови/це друге политичке странке.

Политички савет доноси Пословник о раду Политичког савета којим ближе уређује

начин рада и одлучивања.

Члан 58.

Комитет за чланство је задужен за сва питања која се тичу чланства, као и развоја и

едукације чланства Странке.

Комитет за чланство:

1. ради на едукацији функционера, чланова и сегмената организације, квалитативном

инвестирању и јачању организације;

2. ради са чланством у смислу регрутације, активације, повезивања чланства са

организацијом и ширења њених капацитета кроз укључивање нових чланова и

снажније повезивање са постојећим активистима и члановима;



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

сваких 6 месеци;

4. даје предлог о висини чланарине Председништву;

5. даје предлог Правилника о чланству који упућује Председништву.

Члан 59.

Медијски савет се стара о координисању деловања странке у јавности, и то путем

медија, друштвених мрежа, и других средстава информисања, односно Медијски

савет води рачуна да поруке које се шаљу у јавност буду уједначене, и у складу са

одлукама надлежних органа Странке.

Чланови Медијског савета дужни су да прате извештавање о Странци и

функционерима Странке у медијима, и да обавештавају Председништво увек када је

то потребно.

Чланови Медијског савета су дужни да воде званичне профиле Странке и страначких

функционера на друштвеним мрежама, и интернет презентацију Странке.

Чланови Медијског савета могу бити професионална лица која заснивају радни однос у

Странци, и не бирају се на одређени мандат.

Члан 60.

Комитет за сарадњу одржава односе у име странке ЗАЈЕДНО са политичким и

невладиним организацијама како у земљи, тако и у иностранству, и врши друге

послове које му Председништво повери.

Комитет за сарадњу има две области деловања, и два секретара који су задужени за

те области. Једна област се односи на сарадњу са организацијама у земљи, док се

друга односи на сарадњу са организацијама у иностранству.

Председник Комитета за сарадњу је секретар за сарадњу са организацијама у

иностранству, и задужен је за комуникацију са Европском Зеленом Партијом (EGP).

Статутарна комисија

Члан 61.

Статутарна комисија има 3 члана/ице, који између себе бирају председника/цу.

Члан 62.

Статутарна комисија:

1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;

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

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

измена и допуна;

4. одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом;

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

одређено;



6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;

7. одлучује по жалби члана у случајевима престанка чланства;

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

изборима;

9. у случају спора са Локалном партнерском организацијом, даје мишљење и предлог

решења спора;

10. подноси извештај о раду Скупштини;

11. доноси Пословник о свом раду.

Члан 63.

Тумачење Статута и других општих аката Странке може тражити сваки орган Странке.

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

и чланове/ице Странке.

Члан 64.

Мандат чланова/ица Статутарне комисије траје 4 година.

Избор и престанак мандата чланова Статутарне комисије ближе се уређује

Пословником Скупштине и Правилником о изборима у ЗАЈЕДНО.

Мандат чланова/ица Статутарне комисије је неповредив, односно члан/ица Статутарне

комисије не може бити разрешен осим у случају тешког кршења Статута и

супротстављања политици Странке.

Члан/ица Статутарне комисије мора бити дипломирани правник.

Члан 65.

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

1. подношењем оставке Већу градова и општина или Скупштини;

2. престанком чланства у Странци.

Члан 66.

Статутарна комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова/ица на

седници којој присуствује већина чланова/ица Статутарне комисије.

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

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

Интерни/а ревизор/ка

Члан 67.

Интерни/а ревизор/ка је контролно-надзорни орган Странке.

Интерног/у ревизора/ку бира, на предлог Копредседника, Скупштина на период од

четири године.



Члан 68.

Интерни/а ревизор/ка:

1. врши надзор у погледу финансијског пословања Странке;

2. може захтевати податке, као и извештај о финансијском пословању Странке од

органа Странке у било које време;

3. врши контролу финансијског пословања органа локалне организације;

4. даје упутства за отклањање уочених недостатака у финансијском пословању;

5. даје препоруке, смернице и мишљења за унапређење финансијског пословања;

6. даје мишљење на финансијски план за наредну календарску годину;

7. врши контролу финансијских извештаја који се подносе надлежним органима;

8. подноси Већу градова и општина шестомесечни извештај о контроли финансијског

пословања;

9. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Странке.

Члан 69.

Интерни/а ревизор/ка је независан/а у свом раду.

Интерни/а ревизор/ка мора бити економиста/киња VI степена стручне спреме, или

дипломирани/а економиста/киња VII степена стручне спреме.

Ограничења

Члан 70.

Ни једно лице не може истовремено бити бирано на више од једне функције у

Странци.

VI ДЕО

ДРУГИ ОРГАНИ И ТЕЛА

Ресорни одбори

Члан 71.

Ресорни одбори организују рад стручњака/иња из разних области у циљу унапређења

деловања Странке и вршења власти, и у том смислу пружају помоћ у својој области

деловања свим органима Странке којима је то потребно.

Руководиоце Ресорних одбора именује Председништво Странке.

Чланове/ице Ресорних одбора именује Председништво на предлог Руководилаца

Ресорних одбора.

Чланови/це Ресорних одбора не морају бити чланови/це ЗАЈЕДНО али не смеју бити

чланови/це друге политичке организације.

Посланици, министри и заменици министара су по функцији чланови оних ресорних

одбора који одговарају њиховим скупштинским и министарским задужењима.



Ресорни одбори имају обавезу да:

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

стручна знања, информације и сугестије за страначке активности;

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

државе;

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

4. подноси редовне шестомесечне извештаје о раду Председништву;

5. донесу Пословник о свом раду;

6. координирају и пружају помоћ у раду ресорних одбора општинских, градских и

регоналних одбора;

Формирање и рад Ресорних одбора уређује се одлуком Председништва.

Савет омладине

Члан 72.

Савет омладине је добровољна организација чланова/ица Странке млађих од 30

година.

Председник Савета омладине по функцији постаје члан Председништва.

Организација и деловање Савета омладине уређује се Правилником о организацији

омладине ЗАЈЕДНО који доноси Веће градова и општина.

Посланички клубови

Члан 73.

Посланичке клубове и одборничке групе формирају посланици/е односно

одборници/це изабрани/е у представничка тела Републике, Покрајине као и локалних

самоуправа.

Независни/е посланици/е могу бити чланови/це Посланичког клуба странке ЗАЈЕДНО.

Чланови/це Посланичког клуба из својих редова бирају шефа/ицу и заменика/цу

Посланичког клуба.

Шеф/ица Посланичког клуба ЗАЈЕДНО мора бити члан/ица ЗАЈЕДНО.

Члан 74.

Посланички клубови спроводе политику Странке у Републичкој и Покрајинским

скупштинама.

Посланици/е су дужни/е да приликом гласања поштују политику Странке и да

спроводе одлуке Скупштине, Већа градова и општина и Председништва.

Посланици/е су дужни да приликом гласања у Народној скупштини Републике Србије

имају у виду програмска документа ЗАЈЕДНО и ставове органа Странке.



Члан 75.

Начин рада Посланичког клуба и деловања посланика/ца уређују се Правилником који

доноси Веће градова и општина.

VII ДЕО

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Покрајинска и градска организација

Члан 76.

Покрајинска организација се оснива ради вођења политике Странке на територији АП

Војводине, док се градска организација оснива ради вођења политике Странке на

територији градова који имају формиране градске општине.

Члан 77.

Локалне организације које се налазе на територији покрајинске или градске

организације одговарају за свој рад овим организацијама у складу са Правилником о

локалној организацији.

Члан 78.

Начин и услови оснивања покрајинске и градских организација је детаљно уређен

Правилником о локалној организацији, а Извршни одбор је надлежан за њихово

оснивање.

Члан 79.

Покрајинска и градске организације сносе одговорност за рад странке како у време

избора, тако и за редован рад ван изборне кампање, на територијама над којима имају

надлежност.

Принцип регионалне организације

Члан 80.

Поштујући принцип децентрализације, Странка организује свој рад на регионалном

нивоу, координацијом између локалних одбора странке.

Начин рада, подручја региона и друга питања од значаја за територијалну

организацију Странке на регионалном нивоу уређују се Правилником о локалној

организацији.

Локална организација

Члан 81.

ЗАЈЕДНО ради спровођења политике Странке у општинама и градовима који немају

формиране градске општине оснива локалне организације, односно одборе Странке.



На територији која административно припада општинама Републике Србије оснивају се

општински одбори, док се на територији која административно припада градовима

Републике Србије који немају формиране градске општине оснивају градски одбори.

Општински и градски одбори могу формирати месне одборе, као вид организације

Странке на територијалном нивоу месне заједнице, а што се детаљно уређује

Правилником о локалној организацији.

Локалне организације промовишу програм Странке на подручју на коме делују,

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

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

Члан 82.

Да би локална организација била формирана потребно је да:

1. Извршни одбор именује повереника, и одреди јасан рок за формирање локалне

организације;

2. локална организација у формирању испуни минималан број чланова Странке у граду

или општини на којој територији се формира, пропорцијално спрам броја гласача, и

то: до 20.000 бирача најмање 10 чланова Странке, до 50.000 бирача најмање 30

чланова Странке, до 100.000 бирача најмање 50 чланова Странке, преко 100.000

бирача најмање 100 чланова Странке, преко милион бирача најмање 150 чланова

Странке;

3. локална организација у формирању обезбеди чланове Странке који ће обављати

кључне функције локалне организације.

Члан 83.

Правилником о локалној организацији детаљно се уређује начин и услови оснивања

локалне организације, а Извршни одбор је одговоран за њихово оснивање.

Члан 84.

Органи локалних организација су:

1. Градска/општинска Скупштина Странке;

2. Веће месних заједница;

3. Копредседници градског/скупштинског одбора;

4. Председништво градског/општинског одбора;

5. Извршни одбор градског/општинског одбора.

Локална организација има Копредседнике уколико на локалном нивоу постоји локална

организација Аутономне организације која чини Странку, у ком случају број

копредседника градског/општинског одбора се увећава за број локалних организација

Аутономних организација.

Уколико на локалном нивоу не постоји локална организација Аутономне организације,

Градска/општинска Скупштина Странке може предвидети да се бира онолико

копредседника градског/општинског одбора колико Странка има изабраних



копредседника, према критеријуму који ће Градска/општинска Скупштина Странке

утврдити, а може утврдити и да бира једног Председника/цу.

Локалне организације могу оснивати ресорне одборе, и друга тела у складу са

Статутом и Правилником о локалној организацији.

Савет омладине се оснива на локалном нивоу у складу са Правилником о организацији

омладине ЗАЈЕДНО.

Питања надлежности, састава, организације и деловања локалних органа Странке, као

и питање избора и престанка мандата и начина избора локалне организације, уређују

се Правилником о локалној организацији ЗАЈЕДНО.

VIII ДЕО

ЛОКАЛНЕ ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 85.

Локалне партнерске организације представљају независне политичке организације

које имају свој правни субјективитет и аутономију, али које стичу одређена права и

обавезе унутар Странке на основу Уговора о сарадњи између тих организација и

Странке.

Члан 86.

Закључивањем Уговора о сарадњи Локална партнерска организација стиче право да

доноси страначке одлуке, односно овлашћени представник Локалне партнерске

организације постаје члан Већа градова и општина, са једнаким правом гласа као и

остали чланови, иако не мора бити члан Странке.

Овлашћеног представника Локална партнерска организација бира у складу са својим

унутрашњим правилима.

Овлашћени представник Локалне партнерске организације не може бити биран или

постављен на друге функције у Странци уколико није члан Странке.

Члан 87.

За време трајања Уговора о сарадњи, Локална партнерска организација обавља своје

активности у складу са својом политиком и програмом, али ће исте усклађивати са

политиком, програмом и деловањем Странке.

Члан 88.

Странка се обавезује да ће пружити исту подршку у раду Локалној партнерској

организацији као што пружа сопственим одборима, а што између осталог подразумева

и финансијску подршку, и развој и едукацију чланства локалних партнерских

организација.



Локална партнерска организација се обавезује да ће на територијалној јединици на

којој делује, пружити подршку Странци у формирању локалног одбора Странке.

У случају да на територији истог града или општине постоји и Локална партнерска

организација и градски/општински одбор Странке, успоставља се однос пуне сарадње

и координације између две организације, како у изборном периоду, тако и у периоду

ван изборне кампање, што подразумева да Локална партнерска организација и

локална организација Странке неће самостално тражити или сарађивати са трећим

лицима.

Члан 89.

Уговор о сарадњи је привременог карактера, и закључују се на период који не може

бити дужи од мандата органа изабраних на првој изборној скупштини.

Уколико обе стране испуњавају права и обавезе из Уговора, ни једна страна нема

право једностраног раскида пре истека рока на који је закључен.

Странка задржава право да по истеку рока на који је Уговор закључен једнострано

раскине Уговор.

IX ДЕО

МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 90.

Извори из којих Странка прибавља средства потребна за обављање страначких

активности, редовног рада и трошкова изборне кампање су:

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

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

организације чији су они оснивачи;

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

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

организација у Републици Србији.

Јавност о финансијско-материјалном пословању Странка остварује у складу са

Законом.

Странка у сваком случају неће примати никаква средства и донације од привредних

субјеката, лица или других ентитета који своје пословање и функционисање базирају

на прљавим технологијама, уништавању природе и животне средине, као и

делатношћу која може имати негативне последице по здравље већег броја људи.

Члан 91.

Председништво најкасније до 31. децембра текуће године усваја финансијски план за

идућу календарску годину на предлог Секретаријата.



Странка води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у

складу са Законом.

Члан 92.

Расподела прихода од чланарине и других приватних извора из којих Странка

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

у вези са чланарином, ближе се одређују Правилником о чланарини, који доноси

Председништво и посебним одлукама надлежних органа Странке.

Друга питања која се односе на финансијско пословање Странке уређују се

Правилником о финансирању ЗАЈЕДНО, који доноси Председништво.

Члан 93.

Општински и градски одбори, као и Покрајинска организација, дужни су да једном

годишње подносе Извештај о финансијском пословању Секретаријату и Интерном

ревизору.

Интерни ревизор подноси извештај Већу градова и општина о пословању Странке два

пута годишње.

X ДЕО

ОПШТИ АКТИ СТРАНКЕ

Члан 94.

Општи акти Странке су:

1. Статут;

2. Правилник о чланству;

3. Правилник о локалној организацији;

4. Правилник о изборима у ЗАЈЕДНО;

5. Правилник о предизборима;

6. Правилник о финансирању ЗАЈЕДНО;

7. Правилник о организацији и систематизацији послова у Странци;

8. Правилник о дисциплинској одговорности;

9. Правилник о организацији омладине ЗАЈЕДНО;

10. Пословник Скупштине;

11. Пословник Већа градова и општина;

12. Пословник Председништва;

13. Пословник Извршног одбора;

14. други општи акти.

Пословнике доноси онај орган чији се рад тим пословником регулише.

Правилнике доноси Веће градова и општина по поступку који је регулисан

Пословником о раду Већа градова и општина већином гласова чланова Већа градова и

општина, осим ако је овим Статутом предвиђено другачије.



XI ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА И СТАТУТА

Члан 95.

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

градова и општина и Председништво.

Предлоге за измену и допуну Статута Странке њени органи и организациони делови

упућују Статутарној комисији.

Након разматрања предлога, Статутарна комисија сачињава предлог Статута, упућује

га Већу градова и општина, који утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на

усвајање.

Скупштина доноси Статут већином гласова присутних чланова.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 96.

Измене и допуне Статута Странке врше се на начин и поступку предвиђеним за његово

доношење.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА

Члан 97.

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

његово доношење.

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 98.

Политичка странка ЗАЈЕДНО престаје са радом одлуком Скупштине и то

двотрећинском већином гласова присутних чланова, када престану услови за

остваривање циљева ЗАЈЕДНО, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

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

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

одлуку.

СТУПАЊЕ СТАТУТА НА СНАГУ И ПРИМЕНА ОПШТИХ АКАТА

Члан 99.

Статут ЗАЈЕДНО ступа на снагу и примењује се даном доношења.



Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ЗАЈЕДНО усвојен у јуну 2022.

године.

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

Статута.

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Обим примене

Члан 100.

До почетка примене овог Статута у целости, неће се примењивати одредбе овог

Статута од ДЕЛА V до ДЕЛА VIII, осим ако Прелазним одредбама и Пословником о раду

Привременог већа није прописано другачије.

Привремено веће

Члан 101.

Привремено веће оснива Скупштина Странке, са циљем да овај орган створи услове за

одржавање унутарстраначких избора, а што подразумева оснивање локалних одбора

Странке у свим центрима административних округа, у складу са овим Статутом.

Скупштина Странке поверава Привременом већу надлежности Копредседника Странке,

Председништва, Већа градова и општина, и извршног одбора Странке, а такође

поверава и задатак политичко – оперативног управљања Странком.

Ради нормалног функционисања Странке у периоду до одржавања унутарстраначких

избора, у мандату остају Генерални секретар, Политички савет, Интерни ревизор, и

Статутарна комисија.

Члан 102.

Привремено веће чине три копредседника и 18 чланова Привременог већа.

По један копредседник се бира из Аутономних организација, и један копредседник

који не представља Аутономне организације, а бира их Скупштина Странке.

Чланови Привременог већа су:

1. народни посланици, који постају чланови по функцији;

2. територијално задужени чланови, које именују копредседници Привременог већа, и

то задужени за регионе Војводине, Централне, Источне, Западне и Јужне Србије, као

и за градове Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш;

3. руководиоци функционалних целина Оперативне управе, које именују

копредседници Привременог већа; и

4. чланови Председништва Странке, који остају у мандату – Генерални секретар,

Интерни ревизор и Председник политичког савета.



Један члан Привременог већа може бити члан по више основа.

Претходно изабрани копредседници Привременог већа на Изборној скупштини

одржаној у јуну 2022. године остају у мандату, до испуњења циља овог органа.

Члан 103.

Све одлуке које доноси Привремено веће морају бити одобрене од стране три

копредседника Привременог већа.

Сваки од копредседника Привременог већа може овластити друго лице да у његово

име даје сагласност на одлуке, у случају његове спречености или изостанка, с тим

што једно лице не може бити овлашћено од стране два копредседника.

Члан 104.

Привремено веће доноси Пословник о свом раду, којим уређује све што није

регулисано овим Статутом, а битно је за редован рад Странке.

Члан 105.

По испуњењу циља који му је поставила Скупштина Странке, односно спровођења

унутарстраначких избора, Привремено веће престаје да постоји.

Члан 106.

На првој наредној Изборној скупштини Странке од ступања на снагу овог Статута неће

се примењивати одредба члана 15. став 1. тачка 1. овог Статута, односно сви чланови

уписани у чланство Странке закључно са даном одржавања прве наредне Скупштине

Странке имају право да бирају и да буду бирани.


