СТАТУТ
НА СРПСКА СТРАНКА
ВО МАКЕДОНИЈА

Според член 14 од законот за политички партии на Република Македонија (одлука на уставен
суд бр.57/07 и 60/07) Собрание на основачи на Спрска Странка во Македонија одржано на
28.02.2014 год. го донесе следниот:

СТАТУТ
1.Општи одредби
Чл.1
Спрска Странка во Македонија е политичка партија во која граѓаните членуваат, се организираат
и здружуваат, заради оствараување на заедничките цели и задачи утврдени со овој Статут и
Закон.
Чл.2
Српска Странка во Македонија својата активност ја извршува на територија на Република
Македонија преку општински одбори и месни подружници.

2.Име и седиште
Чл.3
Име на политичка партија е Српска Странка во Македонија (во понатамошен текст ССМ)
Чл.4
Седиште на политичката партија е во Куманово на ул.Ѓорче Петров бр.12 Куманово

3. Застапување и претставување
Чл.5
Партија има својство на правно лице, со правата и обрвските кои произлегуваат од Уставот и
Законот на Република Македонија и овој Статут
Чл.6
Партијата ја претставува и застапува претседател на партија
Чл.7
Партија има свој печат. Печатот на партијата е кружен облик во чија внатрешност е напишано
Српска Странка во Македонија. Штембил е со правоаголен облик со исто има како на печат,
седиште и место за деловоден број и датум за пријем и праќање на документи.

Чл.8
Амблем на ССМ е со правоаголен облик со крст во средина и четири завртени букви С во
средина, а на страните симбол од два бели орла.
Знаме на партијата е правоаголен облик во сооднос 2:1 и амблем во средина.
Горен дел на знамето е црвена боја, во средина е плава боја а најдолу е бела боја, со натпис и
амблем во средина.

5. Цел и задачи
Чл.9
Партија има задача да работи на остварување на слободи и здружувуање на граѓани
гарантирани со уставот,законот и позитивните прописи, а особено на:
-Афирмација на основоните човечки права и слобода
-Реализација на човекови права на демократски начин во духот Хашка декларација и
Париска повелба, законите и уставот на Република Македонија
-Афирмација на Српскиот народ и неговиот несметан материјален,културен,научен и
секој друг прогресивен развој со полно почитување на културните,традиционалните
вредности на сите други народи и етнички заедници во Репибчлика Македонија
-Доследно спроведување на принцип на пазарно стопанисување и залагање на развој
на способни субјекти
-Секогаш грижа за чување и понатамошно унаптредување на социјалните права и
слободи на граѓанинот
-Доследна и принципијална соработка со сите напредни сили во Република
Македонија, со цел на афирмација на слога и единство со сите граѓани на Република
Македонија
-Ке се бори против секој обит на верска,национална и расна дискриминација и против
секој екстремизам во сопствените редови
-Полно почитување на демократски и цивилизациски правила на политички избори и
други активности во партијата
-Ќе се залага за учество во власт на локално и државно ниво

6. Права и должности
Чл.10
Член на партија може да биде секој полнолетен граѓанин кој е државјанин на
Република Македонија кој ја прифаќа програмата на партијата,кој потпише
пристапница и биде примен во партија. Сите членови во партијата имаат еднакви
права и должности.
Чл.11
Член на партија има право да:
-Бира и биде биран во органите на партијата
-Биде информиран за работа на партијата
-Биде информиран за материјално-финансиска состојба во партијата
-Дава примедби и предлози за работа на партијата
-Биде заштитен и добие помош од партијата,во колку биде гонет и оштетен поради
обавување на партиски задачи
Чл.12
Член на партија е должен:
-Да ја помага партијата и да го чува нејзиниот углед
-Да плати одредена чланарина
-Да се залага за успех на партијата на избори
-Да објаснува програм и програсмски начела на партијата
Чл.13
Почесни членови на партија можат да бидат истакнати појединци во Македонија и
странство кои со свое залагање и работа допринеле по углед и просперитет на
партијата.
За почесен член ке одлучи централен одбор на партија
Чл.14
Членство престанува на секој член:
-Кој не ги почитува и не ги извршува донесените одлуки на органите на партијата

-Недостојно се однесува и го руши угледот на партијата
-Во колку не плаќа чланарина редовно,односно не платил чланарина 3 месеци по ред
-Во колку се утврди да е член на некоја друга партија
За Функционери кои не плаќаат чланарина,одлука за нивно исклучување или
сменувано донесува орган на кој им припаѓаат. Работа на Суд на честа ке се регулира
со посебен правилник.

7. Јавност во работа на партијата
Чл.15
Работа на партијата е јавен. Со цел на информирање на членовите на партијата се
користат средства за информирање,редовни и вонредни извештаји и други облици.
Чл.16
Со цел на информирање на јавноста и членството,партија може да издава
билтени,соптштение,плакат и слично,организира
семинари,симпозиуми,предавања,трибини и друго.
Користи и други со закон дозволени кутурни средства.
Чл.16
Партија може да соработува и да биде член на некои сојузи и други
организации(домашни и странски) но само на основ на соработка согласно со
законските прописи. Одлука за зачленување во други организации донесува Собрание
на партија. Во некои случаи, одлука за членување може да донесе и Централен одбор
во посебни случаи. Одлука на централен одбор е важечка доколку за тоа даде
согласност Собрание на свој прв нареден состанок.

8. Органи на партијата
Чл.18
Органи на партијата се:
-Собрание
-Централен одбор
-Надзорен одбор
-Суд на честа

Чл.19
Собрание го сочинуваат представници од 120 делегати избрани на опшитнски
конференции пропорционално со однос на членовите.
Собрание е најголем орган на партија кој одлучува за Статут,програма и сите останати
прашања на партиска политика.
Собрание свикува престедател на партија,Собрание се свикува на 4 години.
Чл.20
Собрание се свикува најмалку 30 дена пред одржување.
Чл.21
Собрание ги извршува следните задачи:
-Усвојува Статут и негови измени и дополнувања
-Бира и разрешува органи на партија
-Проверува и усвојува извештаи на органи на партија
-Донесува програма за работа и усвојува финансиски план
-Донесува одлуки по молби,жалби и приговори
-Врши и други работи во врска со работа на партијата
Чл.22
Собрание донесува одлука со мнозински број на гласови од присутни членови.
Гласња на состанокот е јавно во колку Собрание не одлучи да биде тајно
Чл.23
Собрание бира:
-Претседател на партија
-Централен одбор
-Надзорен одбро
-Суд на честа
Чл.24
Претседател е истовремено и претседател на Централен одбор.

Мандатн а претседател е 4 години. Претседател на партија председава со состаноци на
Собрание и Централен одбор. Претседател е задолжен за спроведување на одлуки на
Собрание и Централен одбор. Претседател за своја работа одговара на собрание на
кое поднесува извештај за својата работа. Мандат на претседател на партија
престанува:оствка и со сменување.
Чл.25
Централен одбор е орган на Собрание кој помеѓу состаноци на Собрание раководи со
партијата.
Чл.26
Централен одбор е составен од најмалку 11 члена,а бројот на членови го одредува
Собранието,пропорционално према број на членови во општини. Прв член на
централен одбор од општинска организација се бира на 100 члена, втор на 200 члена
трет на 300, четврти на 400 итн. Претседател на општинска конференција е по функција
член на централен одбор. Од членови на централен одбор се избираат:Изврпен
одбор,како и генерален сектретар и блгајник и главен и одговорен уредник на
партиски лист-потпарол,кои по функција се членови на извршниот одбор.
Централен одбор за своја работа одговара на собрание на партијата, на кое поднесува
извештај за своја работа.Во колку некој член на централен одбор е одсутен подолго од
6 месеци во тој случај централен одбор ке избере нов член, но нивен број може да
изнесува најмногу една третина од вкупниот број на централен одбор, со тоа што на
прв состанок на собрание ке се потврдат нивните мандати.
Чл.27
Централен одбор:
-Спроведува одлуки и заклучоци на собрание
-Покренува иницијатива за измена и дополнувањео на статут на партијата
-Потврдува некои прашања на партиска политика и програм на работа
-Управува со имовина на партијата
-Раководи со партиска благајна
-Усвојува завршна сметка на партијата
-Формира и расформира општински одбори каде за тоа има потреба
-Определува кој документ и податок не треба да биде достапен на јавноста
-Соработува со други организаци и институции

-Решава и за други прашања определени со статут и други прашања за партијата
Чл.28
Состанок на Централен одбор свикува претседател на партијата,состанок се одржува
по птреби. Одлука е важечка во колку за неа се изјасниле мнозинство од присутните
членови. Одлуки се донесуват со јавно гласање во колку со одлука на Централен одбор
не е предвидено тајно гласање. Дневен ред со сотанок за Централен одбор припрема
и одобрува претседател на партија.
Чл.29
Извршен одбор ги обавува сите работи и истите ги извршува, ги реализира сите
одлуки на централен одбор на кој поднесува извештај за својата работа.
Чл.30
Генерален секретар на партија ги прати сите реализаци на одлуки на собрание и
централен одбор. Води книга за членовите на партијата,собира и проверува
пристапници и дава членски карти.
Чл.31
Надзорен одбор брои 5 члена и нивен мандат трае 4 години.Надзорен одбор од свој
состав бира претседател кој раководи со надзорен одбор. Надзорен одбор донесува
одлуки со мнозиски присатни членови.
Чл.32
Надзорен одбор врши:
-Контрола на финансиско работење на партијата
-Врши и други работи кои му одреди собрание на партијата
Надзорен одбор за своја работа одговара на собрание на партија каде поднесува
извештај за својата работа.

Чл.33
Собрание бира суд на честа од 3 члена.Суд на честа е надлежен:
-Да решава по жалби и одлуки на органи и поединци

-Да решава по жалби и одлуки на евентуална одговорност на членови на
Централен,извршен,надзорен одбор на партија и предлага на Собрание нивно
партиско казнување.
-Да решава по жалби и одлуки на општински суд на честа

9. Општински одбори
Чл.34
Српска Странка во Македонија организирана е на територијален принцип(општински и
месни одбори).Општинска конференциа ја сочинуваат делегати избрани од месни
одбори,општинска конференција бира претседател и 9-16 членови на општински
одбор пропорционално на број на членови во општини.Претседател на општинска
конференција е истовремено и Претседател на општински одбор.
Општински одбор за своја работа одговара на општинска конференција и централен
одбор.Мандат на претседател и членови на општински одбор трае 4 години .
Чл.35
Прва општинска конференција свикува претседател на партија.Во општини каде што
нема доволен број на членови можат да се организират месни одбори кои се под
ингеренција на најблизок опптински одбор.Во принцип за сите функционерски одбор
од општински конференции до Собрание на партија се предлагаат најмалку 2
кандидата. Кои се бираат со тајно гласање во колку органот на партијата не одлучи да
биде јавно.

10.Финансирање на партија
Чл.36
За остварување на своите цели и задачи,партија собира финансиски средства,кои
секористат према одлуки на органи на партијата.
Чл.37
Средства партијата обезбедува од следните извори:
-Чланарина
-Донаци
-Прилози и поклони
-Средства остварени со сопствени активсности

Чл.38
Средства на партија се утврдуват и распоредуват според финансиски план.Финансиска
работа се врши во согласност со важечки прописи. Законска работа со средства на
партија ја контролират и за неа одговарат претседател и генерален сектретар на
партијата.

11. Престанок со работа на партија
Чл.39
Партија може да престане со работа ако:
-За тоа одлучат членовите
-Бројот на членува се смали испод број одреден за основање
-Ако се утврди дека партијата престанала со работа
-Настанат и други причини утврдени со закон
-Партија може да престане со работа со одлука на собрание одлука е важечка доколку
за неа гласале две третини од присутни членови.Сретства кои ке останат по
подмирување на обрврските на партијата со одлука на Собрание се
отстапуват(поклонуват)на:
-Црвен крст
-На општина каде што се наоѓа партијата
Чл.40
Во случај на престанок на работа на партија, лице кое ја претставува должно е во рок
15 дена од денот на престанок на работа на партијата да го извести надлежниот суд
поради бришење на партијата од судски регистар.

12. Преодни и завршни одредби
Чл.41
Измени и дополнување на статут се извршуват на ист начин како и при негово
донесување. Одлука за измена и дополнување на статут донесува собрание на партија

Чл.42
Статут влегува на снага од денот на донесување а се применува од денот на упис на
судскиот регистар.
Чл.43
Овој статут е донесен на состанок на Собрание на основачи на ден 28.02.2014 година.

Претседател на ССМ
дип. маш. инг. Јовановиќ Мирослав

