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Статут Државотворног покрета Србије
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Циљеви Државотворног покрета Србије
Члан 1.
Државотворни покрет Србије је политичка организација која као основни
циљ и смисао свог деловања поставља очување и обнову Србије као модерне
државе. Његови чланови и активисти су уверени да само јака, политички и војно
неутрална држава, може да заштити интересе народа и обезбеди му право на
достојанствен живот. Полазећи од тог става, у Државотворном покрету Србије
окупљају се људи који не пристају на суноврат државе Србије од 2008. до данас.
Статутом, као њеним највишим актом, уређује се организација ДПС,
права и обавезе чланова и функционера, органи политичке организације и
њихове надлежности.
Ознаке Државотворног покрета Србије
Члан 2.
Назив странке је ДРЖАВОТВОРНИ ПОКРЕТ СРБИЈЕ.
Скраћени назив је ДПС.
Седиште је у Београду.
Печат је округлог облика, у средини печата је знак Државотворног
покрета Србије изнад кога стоји: «Државотворни покрет Србије», а испод
«Београд».
Знак Државотворни покрет Србије представља монограм њеног назива.
Крсна слава Покрета је Преподобни Симон – Свети Стефан краљ српски,
која се слави 7-ог октобра по новом календару.
II. ЧЛАНСТВО У ДРЖАВОТВОРНОМ ПОКРЕТУ СРБИЈЕ
Учлањење
Члан 3.
У Државотворни покрет Србије (у даљем тексту Покрет) може се
учланити сваки пунолетни грађанин који прихвата програмска начела, циљеве и
Статут Државотворног покрета Србије и спреман је да ради на њиховом
остваривању, ако није члан неке друге политичке странке или покрета и ако
није професионално или политички компромитован.
Чланство у Државотворном покрету Србије стиче се пошто општински
одбор у року од 30 дана да сагласност на својеручно потписану приступницу.
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Ако општински одбор у року од 30 дана не да сагласност на својеручно
потписану приступницу, члан извршног одбора Покрета задужен за општински
одбор, по истеку 30 дана од потписивања, преузима приступницу и дужан је да
донесе писмену одлуку најкасније у року од 10 дана од преузимања. Против
одлуке члана Извршног одбора о ускраћивању сагласности на приступницу
дозвољена је жалба Извршном одбору покрета у року од 8 дана.
Покрет има и почасне чланове које, на предлог председника Покрета,
бира Председништво.
Права и обавезе члана
Члан 4.
Члан Покрета има право да учествује у раду Покрета, да бира и буде
биран у њене органе и да при учешћу у раду органа Покрета без икаквих
последица износи мишљења и заузима ставове о питањима о којима се
расправља и одлучује.
Члан Покрета стиче право да бира и буде биран у органе Покрета након
три месеца од дана пријема у Покрета.
Члан Покрета има право да даје предлоге и иницијативе у складу са
Програмом, политиком и Статутом Покрета.
Члан Покрета има право да буде обавештен о деловању и акцијама
Покрета.
Члан Покрета има право на заштиту ако буде дискредитован или му права
буду угрожена због припадности Покрету или због вршења страначких послова.
Члан Покрета је дужан да шири идеје које заступа Покрет, да спроводи
његову политику, чува и унапређује углед Покрета, залаже се за успех на
изборима, плаћа чланарину и према својим могућностима материјално помаже
Покрет.
Члан који није измирио редовне обавезе плаћања чланарине не може да
буде биран на функције нити да буде кандидат Покрета на локалним,
покрајинским и републичким изборима. Ово питање ближе се уређује
Правилником о чланарини који доноси Извршни одбор Покрета.
Престанак чланства
Члан 5.
Чланство у Покрета престаје писменом изјавом о иступању, брисањем из
евиденције чланова и искључењем.
Брисање из евиденције чланова
Члан 6.
Члан Покрета брише се из евиденције чланова због ступања у другу
политичку организацију или иступања у јавности у име друге странке или
покрета; кандидовања на изборима без сагласности Покрета; повреде одлуке
Покрета о оснивању и саставу посланичке или одборничке групе; повреде
одлуке Покрета о начину понашања и гласања у посланичкој или одборничкој
групи, извршним органима и другим телима; ако не врши дужности које има као
члан Покрета (члан 4. став 6. овог Статута).
Предлог за брисање из евиденције чланова подносе општински одбор
или Извршни одбор.
Одлуку о брисању из евиденције чланова на предлог општинског одбора
доноси Извршни одбор. У случају да је иницијативу за брисање из евиденције
покренуо Извршни одбор, одлуку о престанку чланства доноси Председништво.
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Дисциплинска одговорност
Члан 7.
Члан Покрета подлеже дисциплинској одговорности ако политички
делује супротно Програму и политичким ставовима Покрета; повреди Статут и
нанесе штету Покрету; не извршава одлуке органа Покрета за које је задужен
или поступа супротно њима; неовлашћено износи у јавност расправе, закључке
и писани материјал са седница органа Покрета.
Дисциплинске мере су писмена опомена и искључење из Покрета.
Уместо друге писмене опомене увек се изриче искључење.
Дисциплински поступак
Члан 8.
Предлог за изрицање дисциплинске мере могу поднети општински
одбор, Извршни одбор или Председништво Покрета. О дисциплинским мерама
одлучује Дисциплинска комисија.
На одлуку Дисциплинске комисије може да се уложи жалба Извршном
одбору (у случају да је иницијативу за искључење из Покрета покренуо
општински одбор), односно Председништву странке (у случају да је
иницијативу за искључење из странке покренуо Извршни одбор). Жалба се
подноси у року од осам дана, од дана пријема решења Дисциплинске комисије.
Другостепена одлука је коначна.
Од доношења првостепене одлуке до коначности одлуке о искључењу,
члану мирују права и обавезе у Покрету.
Дисциплински поступак се спроводи по хитном поступку и уређује се
Правилником о дисциплинском поступку.
III. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ДРЖАВОТВОРНОГ ПОКРЕТА СРБИЈЕ
1. Појам и врсте централних органа
Члан 9.
Централни органи су:
1. Скупштина,
2. Председник и потпредседници,
3. Председништво,
4. Извршни одбор,
5. Политички савет,
6. Статутарна комисија
Рад централних органа је јаван.
Изузетно, орган може искључити јавност, о чему одлучује непосредно
пре почетка заседања.
2. Скупштина Државотворног покрета Србије
Надлежност
Члан 10.
Скупштина ДПС је највиши орган Покрета, чији мандат траје четири
године.
Скупштина на којој се врши избор органа Покрета, назива се изборном, а
Скупштина на којој се разматрају остала питања, назива се радном.
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Изборна скупштина се сазива најмање једном у четири године.
Радна Скупштина се сазива једном годишње.
Надлежности Скупштине:
1. усваја Програм и Статут Покрета,
2. доноси одлуке, декларације и препоруке,
3. бира Председника, а на предлог председника потпредседнике,
председника Извршног одбора и председништво Покрета.
3а. бира и разрешава чланове Статутарне комисије на предлог Радног
председништва
4. одлучује о престанку рада Покрета,
5. врши друге послове одређене овим Статутом.
Скупштина усваја извештај о раду Председништва између два заседања
Скупштине.
Скупштина доноси пословник о свом раду.
Састав
Члан 11.
Скупштину чине сви чланови Председништва и Извршног одбора из
дотадашњег сазива као и скупштинари које бирају Општински одбори.
Сваки општински одбор бира 1-4 скупштинара, зависно од броја чланова
Општинског огранка, према правилнику који пре Скупштине доноси Извршни
одбор.
Заседање
Члан 12.
Изборна скупштина се сазива најмање једном у четири године.
Радна скупштина се сазива једном годишње.
Скупштину могу сазвати:
1. председник Покрета,
2. Председништво,
3. више од половине општинских одбора.
Сазивањем Скупштине одређују се време и место одржавања Скупштине
и дневни ред.
Начин доношења одлука
Члан 13.
Скупштина пуноважно одлучује на заседању на коме је присутна већина
од укупног броја скупштинара.
О свим питањима Скупштина одлуке доноси већином гласова од укупног
броја скупштинара, а о процедуралним питањима - већином гласова присутних
скупштинара.
Начин гласања
Члан 14.
Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, ако овим Статутом није
другачије одређено.
Органе Покрета Скупштина бира тајним гласањем, у поступку који
утврди својим пословником. У изузетним случајевима, Скупштина може донети
одлуку да се органи Покрета бирају и јавним гласањем.
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3. Председник Државотворног покрета Србије
Надлежност
Члан 15.
Председник Покрета представља и заступа Покрет у земљи и
иностранству, руководи организацијом, одређује послове потпредседницима и
председнику Извршног одбора, усклађује и надзире деловање Покрета.
Председник Покрета је надлежан и да:
1. предлаже Председништву одлуке из надлежности Председништва,
2. непосредно координира рад посланичке групе у Народној скупштини
Републике Србије по питањима о којима Председништво покрета није заузело
став,
3. предлаже Скупштини кандидата за председника Извршног одбора и
Председништву за председника Политичког Савета,
4. даје пуномоћје за заступање Покрета пред судом или другим
органима,
5. врши друге послове одређене овим Статутом.
Председник Покрета одговоран је за спровођење одлука Скупштине и
Председништва и о томе подноси извештај Скупштини и Председништву.
Председник Покрета може обуставити од извршења одлуку
Председништва, Политичког Савета и Извршног одбора и вратити је на поновно
одлучивање. Ако при поновном одлучивању буде донета иста одлука, у
наредних 30 дана сазива се седница радне Скупштине Покрета.
Кандидовање
Члан 16.
За председника Покрета може бити кандидован сваки члан Покрета кога
предложи најмање 20 општинских одбора или 50 скупштинара својим
потписом.
Кандидат за председника Покрета дужан је да предложи програмску
платформу Покрета и листу кандидата за потпредседнике Покрета.
Избор и трајање мандата
Члан 17.
Скупштина бира председника Покрета тајним гласањем и његов мандат
траје четири године.
За председника Покрета изабран је кандидат који у првом кругу гласања
освоји већину гласова од укупног броја скупштинара. У изузетним случајевима,
Скупштина може донети одлуку да се председник странке бира и јавним
гласањем.
Ако на изборима учествује један кандидат и не освоји потребну већину
гласова, поступак кандидовања и избора се понавља. Ако на изборима учествује
више кандидата, а ниједан од њих не освоји потребну већину у првом кругу
гласања, гласање се понавља између два кандидата који су освојили највећи
број гласова, а изабран је кандидат који освоји више гласова у другом кругу.
Избором председника Покрета усвојена је и програмска платформа коју
је предложио.
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4. Потпредседници Државотворног покрета Србије
Број и овлашћења
Члан 18.
Покрет има највише три потпредседника, које бира Скупштина тајним
гласањем.
Потпредседници помажу председнику Покрета у раду и врше послове
које им он одреди.
У одсуству председника Покрета, замењује га потпредседник или
председник ИО кога он овласти.
Члан 19.
Кандидате за потпредседнике Покрета предлаже кандидат за председника
Покрета.
Гласањем за кандидата за председника Покрета истовремено се гласа за
кандидате за потпредседнике Покрета које је он предложио.
Избором председника Покрета изабрани су за потпредседнике кандидати
које је он предложио.
Избор потпредседника Државотворног покрета Србије
од стране Председништва
Члан 20.
Ако потпредседнику Покрета престане мандат пре времена на које је
изабран, председник Покрета може, изузетно, предложити Председништву да
изабере новог потпредседника Покрета.
Потпредседник Покрета изабран је већином гласова од укупног броја
чланова Председништва.
Ако председник предложи Председништву више кандидата за
потпредседника Покрета, изабран је кандидат који освоји највише гласова.
5. Председништво Државотворног покрета Србије
Надлежност
Члан 21.
Председништво је највиши орган Покрета између две Скупштине.
Мандат Председништва траје четири године.
Председништво је надлежно да:
1. утврђује и спроводи политику Покрета у складу са Програмом и
одлукама донетим на Скупштини Покрета
2. предлаже Скупштини измене и допуне Програма и Статута Покрета, и
Пословник о раду Скупштине,
3. одлучује о учешћу на републичким и председничким изборима
4. одлучује о ступању и иступању из коалиција на нивоу Републике
Србије,
5. детаљније прописује услове које морају да испуне кандидати за
посланике,
6. усваја изборне листе кандидата за посланике у Народној скупштини
Републике Србије, на предлог Извршног одбора
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7. одлучује о ступању и иступању из републичких органа извршне власти
у Србији, доноси Пословник о раду посланичке групе у Народној скупштини
Републике Србије,
8. одређује услове које морају да испуне кандидати за чланове Владе и
функционере у органима власти, јавним предузећима и установама у Републици
Србији,
9. одређује кандидате за чланове Владе и функционере у органима
власти, јавним предузећима и установама у Републици Србији,
10. доноси Пословник о раду посланичке групе у Народној скупштини
Републике Србије,
11. бира и разрешава председника посланичке групе у Народној
скупштини Републике Србије,
12. одлучује о ступању и иступању из коалиција на покрајинском нивоу
као и у Скупштини града Београда, на предлог Извршног одбора,
13. у сарадњи са Извршним одбором формира и организује централни
изборни штаб,
14. на предлог председника Покрета бира и разрешава председника
Политичког савета Покрета,
15. на предлог председника Покрета или једне трећине чланова
Председништва, може кооптирати нове чланове Председништва, у укупном
броју до једне четвртине састава изабраног на Скупштини Покрета,
16. у изузетним случајевима, уколико је неком од на Скупштини
изабраних потпредседника пре времена престао мандат, на његово место бира
новог потпредседника Покрета, на предлог председника Покрета,
17. у изузетним случајевима на предлог председника Покрета, најмање
једне трећине чланова Председништва или председника Извршног одбора, бира
и разрешава чланове Извршног одбора,
18. стара се о информисању, оснива информативну службу странке,
именује потпарола
19. доноси одлуке о организовању политичких скупова,
20. бира и разрешава Дисциплинску комисију на предлог председника
Покрета и доноси Правилник о дисциплинском поступку,
21. расправља и одлучује о свим питањима битним за Покрет, као и о
политичким приликама у земљи,
22. на предлог Извршног одбора усваја правилник о раду Клуба
омладине ДПС-а
23. оснива комисије за поједине послове из надлежности Председништва,
24. врши друге послове одређене овим Статутом.
Председништво може да одлучује о питањима из надлежности
Скупштине ако услед ванредних околности Скупштина не може да заседа, уз
обавезу да донете одлуке поднесе на потврђивање Скупштини најкасније у року
од 30 дана од престанка ванредних околности.
Председништво подноси Скупштини извештај о свом раду између две
скупштине.
Председништво доноси пословник о свом раду.
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Састав и овлашћења
Члан 22.
Председништво чине председник Покрета, потпредседници Покрета,
председник Извршног одбора, изабрани чланови Председништва у броју који
одреди председник Покрета, председник Политичког савета и председник
посланичке групе у Народној скупштини Републике Србије. Најмање један члан
Председништва мора бити млађи од 29 година.
Чланове Председништва бира изборна Скупштина Покрета на предлог
председника Покрета. Гласањем за листу кандидата коју предложи председник
Покрета бирају се сви чланови Председништва.
*
Седнице Председништва сазива и њихов дневни ред предлаже
председник Покрета.
Председништво Покрета има обавезу да најмање једном у три месеца,
одржи заједничку седницу са Извршним одбором Покрета.
Народни посланици и министри који нису чланови Председништва,
учествују у раду Председништва. Председништво може одлучити да они о
неком питању гласају, на предлог председавајућег, и тада улазе у кворум.
Седницама Председништва председава председник Покрета, а у
случају његовог одсуства, потпредседник или председник Извршног одбора
којег је он овластио.
Председништво доноси одлуке већином гласова присутних са правом
гласа.

6. Извршни одбор Државотворног покрета Србије
Надлежност
Члан 23.
Извршни одбор је надлежан да:
1. разматра сва питања која су битна за његов рад и даје предлоге
председнику Покрета и Председништву,
2. усклађује и надзире рад локалних органа Покрета,
3. предлаже Председништву листу народних посланика, на предлог
окружних, градских и општинских одбора,
4. усваја изборну листу кандидата за покрајинске посланике у целини, на
предлог окружних, градских и општинских одбора,
5. на предлог окружних, градских и општинских одбора са територије
покрајине и градског одбора Београд, даје мишљење Председништву о ступању
и иступању из коалиција на покрајинском нивоу и у граду Београду, односно о
ступању у покрајинске органе власти као и у органе власти града Београда и
иступању из њих,
5a. формира радно тело извршног одбора задужено за координисање рада
општинских и окружних одбора на територији покрајине у изборној кампањи и
у раду посланичког клуба ДПС у покрајинској скупштини,
6. даје мишљење о ступању и иступању из коалиција на општинском,
односно градском нивоу, о ступању у локалне органе власти и иступању из њих,
на предлог општинског, односно градског одбора,
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7. доноси пословник о раду покрајинских посланичких група,
8. доноси пословнике о раду одборничких група,
9. доноси пословнике о раду скупштина градских и општинских одбора
(у даљем тексту територијалних огранака и одбора),
10. доноси пословнике о раду територијалних одбора,
11. потврђује избор територијалних одбора,
12. у случају кршења Статута и нарушених међуљудских односа међу
члановима Покрета на скупштини територијалног одбора, не потврђује
резултате скупштине, проглашава је неважећом и у року од 90 дана заказује
нову скупштину.
13. именује председнике окружних одбора,
14.потврђује кандидатуре за градоначелнике и председнике општина,
15. суспендује и распушта територијалне одборе и укида њихове одлуке
и друге акте који су супротни овом Статуту и политици Покрета,
16.разрешава председника градског и општинског одбора и именује
привременог председника општинског одбора,
17. у сарадњи са председништвом формира и организује централни
изборни штаб,
18. усваја и извршава план и програм изборне кампање,
19. одлучује о организовању и ширењу Покрета, о оснивању окружних,
градских и општинских одбора и о подели Покрета по окрузима,
20. даје сагласност на активности Клуба омладине Државотворног
покрета Србије,
21. разматра и усваја извештај о раду Клуба омладине Државотворног
покрета Србије,
22. сазива, по потреби, скупштине територијалних огранака,
23. после распуштања општинског, односно градског одбора, поставља
привремени општински, односно градски одбор и одређује његова овлашћења,
24. решава спорове између локалних органа Покрета,
25. поставља поверенике у општинама где није основан општински
одбор,
26. по налогу Председништва стара се о информисању, бира и разрешава
главне и одговорне уреднике страначких публикација,
27. оснива комисије за поједине послове из надлежности Извршног
одбора,
28. планира и организује политичке скупове Покрета,
29. доноси Правилник о раду Клуба омладине Државотворног покрета
Србије и подноси га Главном одбору на усвајање,
30. доноси Правилник о раду стручних служби, на предлог председника
Извршног одбора,
31. даје сагласност за организовање клубова пријатеља Покрета у
иностранству,
32. врши друге послове одређене овим Статутом.
Извршни одбор је дужан да најмање једном у шест месеци
Председништву поднесе извештај о своме раду.
Извршни одбор доноси пословник о свом раду.
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Састав и избор
Члан 24.
Извршни одбор чине председник и највише 20 чланова од којих је бар
један млађи од 29 година живота.
Кандидатa за председника Извршног одбора предлаже кандидат за
председника Покрета.
Гласањем за кандидата за председника Покрета на Скупштини Покрета,
истовремено се гласа за кандидата за председника Извршног одбора којег је он
предложио.
Избором председника Покрета изабран је кандидат за председника ИО
којег је он предложио.
Чланови Извршног одбора морају бити са територије најмање десет
округа.
Кандидат за председника Извршног одбора предлаже кандидате за
чланове Извршног одбора.
Избором председника Извршног одбора изабрани су и чланови Извршног
одбора.
Избор потпредседника Извршног одбора
и разрешење председника и члана Извршног одбора
Члан 25.
Одмах по избору Извршног одбора, Извршни одбор бира најмање два
потпредседника Извршног одбора, из реда својих чланова.
На предлог најмање једне трећине чланова Председништва, председника
Покрета или председника Извршног одбора , Председништво може разрешити
члана Извршног одбора и изабрати новог члана Извршног одбора, већином
гласова присутних чланова Председништва.
Овлашћења председника Извршног одбора
Члан 26.
Председник Извршног одбора предлаже председнику Покрета и
Председништву програм рада Извршног одбора; износи председнику Покрета и
председништву ставове ИО из надлежности Извршног одбора, прати извршење
одлука Извршног одбора; одређује задужења члановима Извршног одбора;
одређује лице које преузима печат, документацију и имовину распуштеног
локалног одбора и врши друге послове одређене овим Статутом и Пословником
о раду Извршног одбора.
Председник Извршног одбора сазива седнице Извршног одбора,
предлаже дневни ред и председава седницама.
Начин доношења одлука и кворум
Члан 27.
Извршни одбор пуноважно одлучује на седници на којој је присутна
већина од укупног броја чланова Извршног одбора.
Чланови Председништва имају право да учествују у раду и гласају на
седницама Извршног одбора, и тада улазе у кворум.
Извршни одбор је дужан да најмање једном у шест месеци одржи седницу
заједно са председницима Окружних одбора Покрета. Извршни одбор може
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одлучити да они на тим седницама гласају, на предлог председавајућег, и тада
улазе у кворум.
На позив председника Извршног одбора, председник Градског одбора
Београд учествује у раду Извршног одбора. Извршни одбор може одлучити да
он у неком питању гласа, на предлог председавајућег, и тада улази у кворум.
Народни посланици и министри који нису чланови Извршног одбора, на
позив председника ИО учествују у раду Извршног одбора. Извршни одбор може
одлучити да они у неком питању гласају, на предлог председавајућег, и тада
улазе у кворум.
Извршни одбор доноси одлуке већином гласова присутних са правом
гласа.
7. Политички савет Државотворног покрета Србије
Члан 28.
Политички савет је орган Покрета који разматра стратешка и актуелна
политичка и стручна питања од значаја за деловање Покрета.
Политички савет у свом саставу поред чланова Покрета, може да има и
нестраначке личности које прелаже Председништво Покрета .
Надлежности Политичког савета утврђују се правилником који доноси
Председништво Покрета. Политички савет је орган који се бави свим стручнополитичким питањима значајним за Покрет, припрема програме, ставове и
мишљења, помаже у раду посланичкој групи и осталим државним
функционерима ДПС-а и врши све послове на захтев председника Покрета и
Председништва.
IV. ТЕРИТОРИЈАЛНО УРЕЂЕЊЕ
1. Огранци и одбори
Члан 29.
Покрет има огранке установљене на територијалном принципу.
1.Огранци Покрета су окружни, градски, општински и месни.
2.Сваки члан Покрета припада огранцима према месту
пребивалишта.

свог

2. Окружни огранк
Састав
Члан 30.
Окружни огранак (одбор) чине председник окружног одбора и
председници општинских, односно градских, огранака (одбора) са територије
округа.
Председника окружног одбора именује Извршни одбор из редова
чланова Покрета са територије округа.
Седнице окружног одбора сазива председник окружног одбора или члан
Извршног одбора који је задужен за тај округ, најмање једном месечно.
Посланици, чланови Председништва и Извршног одбора са територије
округа позивају се на седнице окружног одбора.
Окружни огранак (одбор) има свој печат  печат окружног
одбора. Печат окружног одбора је округлог облика. У средини печата је знак
Државотворног покрета Србије, изнад кога је текст «Државотворни покрет
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Србије » а испод је текст «окружни огранак », после кога се наводи назив округа
за који је окружни одбор основан.
Надлежност окружног огранка
Члан 31.
Окружни огранак (одбор) је надлежан да:
1. разматра организациона питања на нивоу округа и предлаже
Извршном одбору мере које су потребне за јачање организације Покрета,
2. обједињује и координира рад свих општинских огранака на територији
окружног одбора,
3. усаглашава општинске интересе са интересима на територији округа,
4. организује окружни изборни штаб, организује и координира све
изборне активности у изборној кампањи и одговара за њихово извршење,
5. одобрава, иницира, прати и координира организовање политичких
трибина и других скупова у округу,
6. помаже оснивање општинских одбора,
7. скупља све врсте информација о локалним приликама и о томе
редовно извештава Извршни одбор,
8. врши друге послове одређене овим Статутом и актима Извршног
одбора.
Окружни одбор дужан је да о свом раду и донесеним одлукама редовно
обавештава Извршни одбор, на начин који одреди Извршни одбор.
Извршни одбор може у случају нечињена окружног одбора да преузме
све или део његових надлежности.
3. Општинска организација
Општински огранак
Члан 32.
Општински огранак чине сви чланови Покрета са територије једне
општине.
Члан 33.
Органи општинског огранка (одбора) су:
1. Скупштина општинског огранка,
2. Општински одбор,
3. Председник општинског одбора.
Скупштина општинског огранка
Члан 34.
Скупштина је највиши орган општинског огранка и сазива се најмање
једном у четири године. Мандат Скупштине општинског огранка траје најдуже
четири године.
Скупштину општинског огранка сазива председник општинског одбора,
а изузетно Извршни одбор.
Скупштина општинског огранка може се организовати и по делегатском
принципу.
Скупштина општинског огранка (одбора):
1. бира и разрешава чланове општинског одбора,
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2. разматра и усваја извештај председника о раду општинског одбора
између две седнице,
3. обавља друге послове из своје надлежности.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова општинског
огранка.
Начин рада и функционисања скупштине општинског огранка детаљније
се уређују Пословником о раду скупштине општинског огранка који доноси
Извршни одбор.
Избор и разрешење општинског огранка
Члан 35.
Избор и разрешење председника општинског огранка
Председника и потпредседника бира и разрешава Општински огранак
(одбор) из редова чланова Општинског огранка.
Поступак избора и престанка мандата председника и потпредседника
општинског одбора ближе се одређује Пословником о раду општинског одбора,
који доноси Извршни одбор.
Избор и разрешење чланова општинског огранка
Члан 36.
Кандидат за члана општинског огранка (одбора) може бити сваки члан
огранка кога предложи најмање 1% чланова Покрета из општинског огранка.
Један члан Покрета може да подржи само једног кандидата који се бира.
За чланове општинског одбора изабрани су кандидати који у оквиру
броја који се бира добију највећи број гласова.
Чланове општинског одбора разрешава Скупштина огранка на начин и
по поступку утврђеном за избор.
Избор чланова општинског одбора врши се тајним гласањем.
Општински огранак
Члан 37.
Општински огранак (одбор) руководи радом општинског огранка између
две скупштине.
Општински одбор оснива се у општинском огранку који има најмање 30
чланова. Извршни одбор може, због локалних прилика, одлучити да тај број
буде мањи.
Општински одбор чине председник, потпредседник општинског одбора,
чланови изабрани на Скупштини општинског огранка и чланови које избором
кооптира општински одбор. Најмање један члан општинског одбора мора бити
млађи од 29 година.
На Скупштини општинског огранка бира се од 7 до 15 чланова
општинског одбора. Општински одбор може избором да кооптира највише до
20% од укупног броја чланова које је изабрала Скупштина општинског огранка,
најраније три месеца после избора општинског одбора.
Мандат општинског одбора траје најдуже четири године.
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Ако члану општинског одбора изабраном на Скупштини општинског
огранка престане чланство у општинском одбору, члан општинског одбора
постаје први наредни кандидат који на Скупштини није био изабран у
општински одбор.
Општински одбор може да оснује стална и повремена радна тела, ради
ефикаснијег обављања послова из своје надлежности.
Надлежност општинског огранка
Члан 38.
Општински огранак (одбор) је надлежан да:
1. шири идеје и популаризује Програм Покрета и њену организацију на
целој територији општине,
2. спроводи ставове Покрета и одговара за њихово извршење,
3. одређује политику на локалном нивоу, прати њено остварење у
локалним органима и о томе извештава окружни одбор,
4. утврђује листу кандидата за одборнике,
5.потврђује избор председника месног одбора и разрешава председника
месног одбора и распушта месни одбор,
6. предлаже Председништву Покрета кандидате за посланике,
7.предлаже Извршном одбору кандидате за градоначелнике и
председнике општина,
8. изузетно, у случају престанка мандата потпредседнику, општински
одбор бира потпредседника на предлог председника општинског одбора,
9. предлаже Извршном одбору ступање и иступање из коалиција на
општинском, односно градском нивоу, ступање у локалне органе и иступање из
њих,
10. организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово
извршење,
11. иницира и организује политичке трибине и друге скупове на својој
територији,
12. учествује у решавању свих локалних проблема,
13. прикупља све информације о локалним приликама и доставља их
окружном одбору,
14. даје сагласност на активности Клуба омладине Државотворног
покрета Србије,
15. оснива и распушта месне огранке, потврђује избор њихових
председника,
16. прати и усмерава рад месних огранака и одбора и доноси упутство о
њиховом раду,
17. разматра извештаје о раду месних одбора,
18. организује најмање једном у три месеца састанак општинског одбора
са председницима месних огранака,
19. организује скуп чланства најмање једном у годину дана,
20. именује комисију која организује Скупштину општинског огранка,
21. врши друге послове одређене овим Статутом.
Општински одбор је дужан да изврши све задатке које му одреде
Извршни одбор и окружни одбор, о чему председник општинског одбора
редовно обавештава окружни одбор и председника Извршног одбора.
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Општински одбор подноси извештај о своме раду окружном одбору и
Извршном одбору.
Сазивање седница и начин доношења одлука
Члан 39.
Општински огранак (одбор) може пуноважно да одлучује на седници на
којој је присутна већина од укупног броја чланова општинског одбора.
Чланови Председништва, Извршног одбора и посланици из општинског
огранка, председник општине, заменик председника општине, председник
скупштине општине, заменик председника скупштине општине, председник
одборничке групе и представник Клуба омладине, обавезно се позивају на
седнице општинског одбора, гласају, али не улазе у кворум.
Одлуке се доносе већином гласова присутних са правом гласа.
Седницу општинског одбора сазива председник општинског одбора
најмање једном у месец дана. На захтев најмање једне трећине чланова
општинског одбора председник је дужан да сазове седницу општинског одбора.
Председник општинског огранка
Члан 40.
Председник општинског огранка (одбора):
1.представља и заступа општински одбор,
2.руководи организацијом општинског одбора и усклађује деловање
општинског одбора,
3.сазива и руководи седницама општинског одбора,
4.подноси Скупштини огранка извештај о раду између два заседања,
5.сазива Скупштину општинског огранка,
6.спроводи одлуке органа Покрета и општинског одбора,
7.стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и
одговара за финансијско пословање општинског одбора,
8.именује портпарола општинског одбора,
9.координира рад општинског одбора и одборничке групе,
10.именује техничког секретара општинског одбора,
11.одређује послове потпредседнику и члановима општинског одбора,
12.организује најмање једанпут месечно састанке са председницима
месних огранака,
13.обавља и друге послове које му повери општински одбор.
Председник општинског одбора одговоран је за рад општинског одбора,
посебно за успех организовања и спровођења изборних активности и за
обавештеност чланова и шире јавности о политици и ставовима Покрета.

Санкција за одсуствовање са седница
Члан 41.
Члану општинског огранка (одбора) који неоправдано одсуствује са три
седнице, престаје мандат у општинском одбору.
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Печат
Члан 42.
Општински огранак има свој печат – печат општинског одбора. Печат
општинског огранка је округлог облика.
У средини печата је знак Државотворног покрета Србије, изнад кога је
текст «Државотворни покрет Србије » а испод је текст «општински огранак»,
после кога се наводи назив општине или дела општине за који је општински
одбор основан.
4. Градски огранак
Члан 43.
У свим градовима сем Београда градски огранак се организује и
функционише по одредбама Статута које се односе на функционисање
општинских огранака (одбора).
У Београду, градски огранак се организује и функционише по правилима
утврђеним овим Статутом.
Организација Покрета у Београду
Члан 44.
Градски огранак чине сви чланови Покрета са територије града Београда.
Органи градског огранка Београд
Члан 45.
Органи градског огранка (одбора) су:
1. Скупштина,
2. Градски одбор Београд,
3. Председник Градског одбора Београд.
Скупштина
Члан 46.
Скупштина је највиши орган градског огранка и сазива се најмање
једном у четири године.
Скупштину чине сви чланови са територије града. Скупштина градског
огранка може се организовати и по делегатском принципу. Начин рада
Скупштине детаљније се уређује пословником који доноси Извршни одбор.
Скупштину градског огранка (одбора) сазива председник Градског
одбора, а изузетно Извршни одбор.
Скупштина градског огранка:
1.бира и разрешава чланове градског одбора,
2.разматра и усваја извештај председника о раду Градског одбора између
две седнице,
3.обавља друге послове из своје надлежности.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова градског
огранка.
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Начин рада и функционисања скупштине градског огранка детаљније се
уређују Пословником о раду Скупштине градског огранка, који доноси
Извршни одбор.
Избор и разрешење председника, потпредседника и чланова
Градског одбора Београд
Члан 47.
За избор и разрешење председника, потпредседника и чланова Градског
одбора важе правила за избор и разрешење председника, потпредседника и
чланова општинског одбора утврђена овим Статутом.
Градски огранак Београд
Члан 48.
Градски огранак (одбор) руководи радом градског огранка између две
скупштине.
Градски одбор чине председник градског одбора, потпредседници,
чланови изабрани на Скупштини градског огранка и чланови које избором
кооптира Градски одбор.
На Скупштини градског огранка бира се од 11 до 19 чланова Градског
одбора. Градски одбор може избором да кооптира највише до 20% од укупног
броја чланова које је изабрала Скупштина градског огранка, најраније три
месеца после избора Градског одбора. Најмање један члан градског одбора мора
бити млађи од 29 година.
Мандат Градског одбора траје највише четири године.
Ако члану Градског одбора изабраном на Скупштини огранка престане
чланство у Градском одбору, члан Градског одбора постаје први наредни
кандидат који на Скупштини није био изабран у Градски одбор.
Градски одбор може да оснује стална и повремена радна тела, ради
ефикаснијег обављања послова из своје надлежности.
Надлежност градског огранка Београд
Члан 49.
Градски огранак (одбор) је надлежан да:
1. шири идеје и популаризује Програм Покрета и њену организацију на
целој територији града,
2. спроводи ставове Покрета и одговара за њихово извршење,
3. одређује политику на градском нивоу, прати њено остварење у
локалним органима и о томе извештава Извршни одбор,
4. утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини града,
5. утврђује листе кандидата за одборнике у скупштинама градских
општина,
6. даје мишљење о кандидатима за функције у власти на нивоу градских
општина.
7. усваја листу кандидата за функције у власти на нивоу градских
општина.
8. предлаже Извршном одбору кандидате за посланике, по прибављеном
мишљењу градских општинских одбора,
9.предлаже Извршном одбору ступање и иступање из коалиција на
градском нивоу, ступање у градске органе и иступање из њих,
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10. организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово
извршење,
11. иницира и организује политичке трибине и друге скупове на својој
територији,
12. учествује у решавању свих локалних проблема,
13. даје сагласност на активности Клуба омладине Демократског покрета
Србије,
14. координира и надгледа рад градских општинских одбора,
15.предлаже Извршном одбору разрешење председника градског
општинског одбора и распуштање градског општинског одбора,
16. разматра извештаје о раду градских општинских одбора,
17. организује заједно са председником Градског одбора најмање једном
месечно састанке са председницима градских општинских одбора,
18. организује скуп чланства најмање једном годишње и информише
чланство о политичком и организационом деловању Покрета,
19. именује комисију која организује Скупштину градског огранка,
20. врши друге послове одређене овим Статутом.
Градски одбор је дужан да изврши све задатке које му одреди Извршни
одбор, о чему председник Градског одбора редовно обавештава председника
Извршног одбора.
Градски одбор подноси извештај о своме раду Извршном одбору.
Сазивање седница и начин доношења одлука
Члан 50.
Градски огранак (одбор) може пуноважно да одлучује на седници на
којој је присутна већина од укупног броја чланова одбора.
Чланови Председништва и Извршног одбора Покрета, посланици из
општинског огранка, градоначелник, заменик градоначелника, председник
скупштине града, заменик председника скупштине града, председник
одборничке групе, обавезно се позивају на седнице Градског одбора, гласају,
али не улазе у кворум.
Председници градских општинских одбора позивају се на седнице
Градског одбора.
Одлуке се доносе већином гласова присутних са правом гласа.
Седницу Градског одбора сазива председник Градског одбора најмање
једном у месец дана. На захтев најмање једне трећине чланова Градског одбора
председник је дужан да сазове седницу Градског одбора.
Председник Градског огранка Београд
Члан 51.
Председник Градског огранка (одбора):
1. представља и заступа Градски одбор,
2. руководи организацијом Градског одбора и усклађује деловање
Градског одбора, као и градских општинских одбора.
3. сазива и руководи седницама Градског одбора,
4. подноси Скупштини огранка извештај о раду између два заседања,
5. сазива Скупштину градског огранка,
6. спроводи одлуке органа Покрета и Градског одбора,
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7. стара се о обезбеђивању финансијских средстава, одобрава исплате и
одговара за финансијско пословање Градског одбора,
8. именује портпарола Градског одбора,
9. именује техничког секретара Градског одбора,
10. координира рад Градског одбора и одборничке групе,
11. одређује послове потпредседницима и члановима Градског одбора,
12. најмање једном месечно организује састанке са председницима
градских општинских одбора,
13. заједно са градским одбором организује скуп чланства најмање
једном годишње и информише чланство о политичком и организационом
деловању Покрета,
14. на позив председника Извршног одбора, учествује у раду Извршног
одбора,
15. обавља и друге послове које му повери Градски одбор.
Председник градског одбора одговоран је за рад Градског одбора
Београд, посебно за успех организовања и спровођења изборних активности и за
обавештеност чланова и шире јавности о политици и ставовима Покрета.
Санкција за одсуствовање са седница
Члан 52.
Члану Градског одбора који неоправдано одсуствује са три седнице,
престаје мандат у Градском одбору Београд.
Печат
Члан 53.
Градски огранка (одбор) Београд има свој печат - печат градског одбора.
Печат Градског одбора је округлог облика.
У средини печата је знак Државотворног покрета Србије, изнад кога је
текст «Државотворни покрет Србије » а испод је текст « градски огранак», после
кога се наводи Београд.
Градски општински огранак
Члан 54.
Градски општински огранак (одбор) оснива се за територију једне
градске општине Града Београда.
Мандат градског општинског одбора траје до наредне Скупштине
градског општинског огранка.
Одредбе овог Стаута које се односе на избор органа општинског огранка
примењују се и на градске општинске огранке.
Градски општински одбор је надлежан да:
1. шири идеје и популаризује Програм Покрета и њену организацију на
целој територији градске општине,
2. спроводи ставове Покрета и одговара за њихово извршење,
3. одређује политику на нивоу градске општине, прати њено остварење у
локалним органима и о томе извештава Градски одбор,
4. предлаже Градском одбору кандидате за одборнике у скупштини
града,
5. предлаже Градском одбору листу кандидата за одборнике у
скупштинама градских општина,
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6. предлаже Градском одбору кандидате за функције у власти на нивоу
градских општина,
7. организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово
извршење,
8. иницира и организује политичке трибине и друге скупове на својој
територији,
9. учествује у решавању свих локалних проблема,
10. прикупља све информације о локалним приликама и доставља их
Градском одбору,
11. даје сагласност на оснивање Клуба омладине Државотворног покрета
Србије,
12. оснива и распушта месне огранке, потврђује избор њихових
председника,
13. прати и усмерава рад месних огранака и одбора,
14. разматра извештаје о раду месних одбора,
15. организује најмање једном у три месеца састанак општинског одбора
са председницима месних огранака,
16. организује скуп чланства најмање једном у годину дана,
17. именује комисију која организује Скупштину општинског огранка,
18. врши друге послове одређене овим Статутом.
Градски општински одбор је дужан да изврши све задатке које му одреде
Извршни одбор и Градски одбор Београд, о чему председник градског
општинског одбора редовно обавештава Градски одбор Београд и председника
Градског одбора Београд.
Градски општински одбор подноси извештај о своме раду Градском одбору
Београд и Извршном одбору.
Печат
Члан 55.
Градски општински огранак (одбор) има свој печат. Печат градског
општинског одбора је округлог облика.
У средини печата је знак Државотворног покрета Србије, изнад кога је
текст «Државотворни покрет Србије » а испод је текст «општински огранак»,
после кога се наводи назив градске општине за коју је градски општински
одбор основан на територији Града Београда.
5.Месни огранак
Појам, оснивање и послови месног огранка, одбора
Члан 56.
Месни огранак (одбор) чине сви чланови Покрета који имају
пребивалиште на територији једног или више села, насеља или делова општине,
ако општински одбор одлучи да се они организују као месни огранак.
Месни одбор чине председник месног огранка и чланови месног огранка
које именује председник месног огранка. Месни одбор има 3 до 9 чланова.
Општински огранак (одбор) самостално одлучује о броју чланова
потребном за оснивање месног огранка.
Месни огранак и месни одбор врше послове који проистичу из Статута,
као и послове које им одреди општински одбор.
Послови месног огранка:
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1. бира председника месног огранка,
2. усваја план рада месног одбора,
3. предлаже општинском одбору кандидате за одборнике,
4. усваја листу кандидата за органе месних заједница са територије
месног огранка,
5. расправља о питањима битним за рад и функционисање Покрета на
територији месног огранка.
Послови месног одбора:
1. руководи радом Покрета на територији месног огранка,
2. предлаже месном огранку кандидате за органе месних заједница на
територији месног огранка,
3. спроводи све одлуке општинског одбора.
Руковођење месним огранком
Члан 57.
Месни огранак има председника месног огранка, односно председника
месног одбора кад је у месном огранку основан месни одбор.
Председника месног огранка бирају сви чланови Покрета присутни на
Скупштини месног огранка.

V. KЛУБ ОМЛАДИНЕ ДРЖАВОТВОРНОГ ПОКРЕТА СРБИЈЕ
Појам и надлежност
Члан 58.
У оквиру Покрета организује се Клуб омладине Државотворног покрета
Србије (КОДПС), који чине чланови Покрета млађи од 29 година.
Клуб омладине Државотворног покрета Србије стално учествује у свим
делатностима које организује Покрет и спроводи одлуке његових органа. Клуб
омладине се организује и у оквиру територијалних огранака ДПС.
Сви органи Државотворног покрета Србије, имају обавезу да у свом
саставу имају најмање једног члана млађег од 29 година, из редова Клуба
омладине ДПС.
Начин рада и организација Клуба омладине, прописује се Пословником о
раду Клуба омладине ДПС, који доноси Извршни одбор Државотворног покрета
Србије.
VI. ПОСЛАНИЦИ, ОДБОРНИЦИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ
У ОРГАНИМА ВЛАСТИ
Посланици
Члан 59.
Посланици су чланови Покрета који представљају Покрета и спроводе
њене политичке ставове у Народној скупштини Србије и у покрајинској
скупштини.
Услови за кандидовање посланика
Члан 60.
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При предлагању и избору кандидата за посланике обавезно се узимају у
обзир рад у Покрету, углед који кандидат ужива у средини у којој живи, углед
који ужива у стручним круговима, моралне особине, организационе и политичке
способности.
Услове које морају да испуне кандидати за посланике детаљније
прописује Председништво у сарадњи са Извршним одбором.
Кандидовање за посланике
Члан 61.
Изборне листе за посланике у Народној скупштини Србије усваја у
целини Председништво, на предлог Извршног одбора, које при предлагању има
у виду предлоге окружних, градских и општинских одбора. Код одређивања
посланика обавезно је поштовање редоследа на изборној листи Покрета.
Ако посланику мандат престане пре времена, новог посланика одређује
Председништво у складу са Законом.
Изборне листе покрајинских посланика усваја Извршни одбор, на
предлог окружних, градских и општинских одбора са територије покрајине.
Извршни одбор одређује и новог покрајинског посланика, у сарадњи са
окружним, градским и општинским одборима са територије покрајине, ако
посланику мандат престане пре времена на које је изабран, у складу са Законом.
Председник посланичке групе
Члан 62.
Посланичком групом у Народној скупштини Србије руководи
председник посланичке групе, кога бира Председништво, на предлог
председника Покрета.
Председника покрајинске посланичке групе бира Извршни одбор, на
предлог окружних, градских и општинских одбора са територије покрајине.
Председник посланичке групе дужан је да најмање једном у шест месеци
подноси Председништву, односно Извршном одбору извештај о раду
скупштине и сваког посланика.
Обавезе посланика, одборника и других функционера
Члан 63.
Посланици, одборници и сви други функционери у органима власти,
јавним предузећима и установама дужни су да стално учествују у деловању
Покрета, шире њене идеје и организацију на терену, спроводе одлуке Покрета,
да личним угледом и радом придобијају нове симпатизере и да преко медија
популаришу идеје и политику Покрета .
Обавезе посланика и других функционера у органима власти, јавним
предузећима и установама у Србији детаљније прописује Председништво у
сарадњи са Извршним одбором, а обавезе покрајинских посланика, одборника и
других покрајинских и локалних функционера детаљније прописује Извршни
одбор.
Посланици и сви плаћени функционери у органима власти, јавним
предузећима и установама дужни су да помажу Покрет, према правилнику који
доноси Извршни одбор.
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Неспојивост функција
Члан 64.
Чланови Покрета који су функционери у органима власти, јавним
предузећима и установама дужни су да се придржавају уставних и законских
правила који уређују неспојивост функција и спречавање сукоба интереса.
Одборници
Члан 65.
Одборници су чланови Покрета који представљају Покрет и залажу се за
његове политичке ставове у локалним скупштинама.
Листу кандидата за одборнике утврђује општински, односно градски
одбор.
Листа кандидата мора бити оверена печатом Покрета.
Учешће у локалним органима власти
Члан 66.
Председништво Државотворног покрета Србије одлучује о ступању и
иступању из коалиција на покрајинском нивоу и у Скупштини града Београда,
на предлог Извршног одбора.
О ступању и иступању из коалиције на локалном нивоу, ступању у
локалне органе и иступању из њих, мишљење даје Извршни одбор на предлог
општинског одбора. О расподели функција у локалним органима, јавним
предузећима и установама одлучује општински, односно Градски одбор, на
заједничкој седници са одборничком групом, а на предлог председника
општинског одбора.
Листа кандидата за све функције на локалном нивоу мора бити оверена
печатом Покрета.
Функционери у локалним органима, јавним предузећима и установама,
дужни да о свим битним питањима из своје надлежности консултују
општински, односно Градски одбор.
Одборници су дужни да пре сваке седнице скупштине о битним
питањима консултују општински, односно Градски одбор, а председник
одборничке групе и окружни одбор.
VII. АДМИНИСТРАЦИЈА ДРЖАВОТВОРНОГ ПОКРЕТА СРБИЈЕ
Члан 67.
Административно-техничке послове за централне органе Покрета врши
секретаријат Покрета, којим руководи председник Покрета или функционер
Покрета кога он овласти.
Административно-техничке послове територијалних органа Покрета и
њихових радних тела врше њихови технички секретари, које постављају
председници тих територијалних органа.
Технички секретар не може имати политичке функције у Покрету.
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VIII. ПРИХОДИ И НАДЗОРНИ ОДБОР
Приходи Државотворног покрета Србије
Члан 68.
Приходи Покрета су:
1.приходи из буџета,
2.приходи од чланарине,
3.приходи од добровољних прилога,
4.остали приходи.
Висина и начин плаћања чланарине и прилога чланова Покрета,
функционера Покрета на функцијама у органима власти уређује се посебним
актом Извршног одбора у складу са Статутом.
Надзорни одбор
Члан 69.
Надзорни одбор врши контролу прихода и расхода Покрета и дужан је
да о свим уоченим неправилностима извести председника и Председништво
Покрета.
Надзорни одбор има три члана које бира Председништво, на предлог
председника Покрета.
Сваки члан Покрета има право да се упозна са приходима и расходима.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак рада Државотворног покрета Србије
Члан 70.
Рад Покрета престаје одлуком Скупштине, на предлог Председништва
или председника Покрета.
У случају престанка рада, сва имовина Покрета прелази у власништво
Српске Православне Цркве.
Ступање Статута на снагу
Члан 71.
Овај Статут на снагу ступа усвајањем на Скупштини Покрета.
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