На основу члана 14. Закона о политичким странкама („Сл. Гласник РС“, бр.
36/2009 и 61/2015 - одлука УС) и члана 44. Статута Реформистичке странке,
на седници одржаној 2. марта 2018. године у Нишу, донела је измене и
допуне, тако да пречишћен текст Статута гласи:

КОНЗЕРВАТИВНА РЕФОРМИСТИЧКА
СТРАНКА

СТАТУТ
Усвојен на Скупштини Реформистичке странке,
одржаној 2. марта 2018. године у Нишу

Предмет Статута
члан 1.
Овим Статутом Конзервативна Реформистичка странка (у даљем тексту:
Странка) уређује и утврђује: свој назив, знак, седиште, циљеве, начин
информисања јавности, органе управљања, начин њиховог избора и
опозива, именовања и смењивања, средства за рад, престанак рада, као и
друга питања од значаја за рад Странке.
Циљеви Странке
члан 2.
Циљ Конзервативне Реформистичке странке је остваривање основних
циљева садржаних у Програму Странке, као што су:
- економски револуционарни прогрес
- децентрализација и регионални развој;
- изградња напредног, демократски уређеног савременог друштва, са
јаким институцијама и свим гарантованим људским слободама;
- владавина права и деполитизација правосуђа;
- социјална правда и смањење социјалних разлика;
- борба против корупције и криминала;
- убрзани развој села;
- заштита и очување животне средине
- дигитализација
- енергетска безбедност
Организовање и деловање
члан 3.
Организовање и деловање Конзервативне Реформистичке странке заснива
се на непрекидној активности усмереној ка изналажењу најбољих решења и

правих програма за развој Србије, као и побољшања оперативности саме
Странке, као инструмента за што боље остваривање тих програма.
Представљање и заступање
члан 4.
Конзервативну Реформистичку странку представља и заступа Председник
Странке.

Назив, седиште, знак, печат и застава
члан 5.
Пун назив Странке је: Конзервативна Реформистичка странка, а скраћени
назив: КРСТ. Седиште Странке је у Београду.
Знак странке је КРСТ беле боје.
Печат Странке је округлог облика у чијем се средишту налази према знаку
стилизован КРСТ, а по ободу текст: "Конзервативна Реформистичка странка
– Београд", исписан ћириличним писмом.
Странка ће поседовати и печат исписан латиничним писмом за оверу
међународних докумената.
Печат територијалног органа је истог облика и средишта као печат Странке,
с тим што има два обода: по првом (ближем средишту печата) је исписан
тачан назив територијалног органа, док је по другом ободу текст:
"Конзервативна Реформистичка странка – Београд"; оба су исписана
ћириличним писмом.
Застава Конзервативне Реформистичке странке је црвено плаве боје на
којој се налази знак и име Странке.
Члан Странке
члан 6.
Члан Странке може бити сваки пунолетни грађанин који прихвати Програм и
Статут Странке и који потпише приступницу.
Учлањење
члан 7.
Чланство у Конзервативној Реформистичкој странци стиче се потписивањем
приступнице у писаној или електронској форми и увођењем у евиденцију
чланства, која се води у Секретаријату странке.

Права чланова
члан 8.
Члан Странке има право да:
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1. бира и буде биран у све органе Странке;
2. равноправно учествује у активностима Странке;
3. слободно изражава своје мишљење, покреће иницијативе и даје
предлоге;
4. добије заштиту Странке ако буде угрожен због обављања страначких
активности;
5. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима
Странке.
Дужности чланова
члан 9.
Члан Странке дужан је да:
1. поштује Статут, Програм и друга општа и појединачна акта, као и
утврђену политику Конзервативне Реформистичке странке;
2. помаже рад, чува и унапређује углед Странке;
3. залаже се у изборној кампањи за успех Странке на изборима;
4. плаћа чланарину;
5. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима
Странке.
Престанак чланства
члан 10.
Чланство у Странци престаје на захтев члана, уз писмено образложење,
искључењем и брисањем из евиденције због неплаћања чланарине и смрти
члана.
Остала питања везана за чланство и престанак чланства уређују се
посебним актом који доноси Председништво.
Права мањине
члан 11.
Чланови Странке који се не слажу са одлуком већине, имају право да своје
мишљење и даље заступају и бране у оквиру органа Странке.
Члан Странке не може бити позван на одговорност због изнетог мишљења
или гласања у органима странке.
Група од 30 одсто сваког органа има право да тражи ревизију одлуке од
стране вишег органа у Странци.
Члан Странке који на јавним иступима наноси штету Странци биће позван
на одговорност.
Основи организације
члан 12.
Странка је територијално организована.
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Организацију Странке чине месни, општински, градски и регионални одбори
на чијој територији чланови Странке имају пребивалиште, односно
боравиште.
Странка може имати и огранке основане у иностранству од стране
држављана Србије који бораве ван земље и који су чланови Конзервативне
Реформистичке странке. Статус ових огранака регулише се актом који
доноси Председништво, на предлог Извршног одбора.

Органи Странке
члан 13.
Органи Странке су: Скупштина, Главни одбор, Председник, Заменик
председника, потпредседници, Председништво, Извршни одбор и Надзорни
одбор.
Мандат свих изабраних органа Странке траје четири године, с тим што могу
бити бирани више пута.
Скупштина
члан 14.
Скупштина је највиши орган одлучивања у Странци.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна скупштина одржава се једанпут у четири године, а ванредна
седница може се сазвату у случају да то затражи Председник,
Председништво, Главни одбор или једна трећина чланова Скупштине.
Свака скупштина може бити изборна.
Седницу Скупштине сазивају Председник и Председништво.
Скупштина Странке може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од
укупног броја делегата Скупштине, а одлуке доноси већином гласова
присутних делегата.
Надлежност Скупштине
члан 15.
Скупштина:
1. доноси Програм и Статут Странке, као и његове измене и допуне и
утврђује стратегију и политику Странке;
2. разматра и усваја извештај Председника Странке и друге
извештаје о раду Странке у периоду између две Скупштине;
3. верификује мандат и престанак мандата својих чланова;
4. бира и разрешава Председника и потпредседнике Странке, као и
20 чланова сталног састава Главног одбора;
5. бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора;
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6. доноси Пословник и друге опште акте Странке из своје
надлежности;
7. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим
актима Странке.
Скупштина може поједине послове из своје надлежности да делегира
другим органима Странке.
Скупштина може да одлучује о свим питањима из надлежности других
органа Странке.

Састав Скупштине
члан 16.
Скупштину чине :
1. чланови Председништва Странке;
2. председници градских и општинских одбора;
3. изабрани представници општинских огранака у сразмери коју утврди
Извршни одбор, а на основу броја чланова;
4. чланови Странке на руководећим функцијама у свим државним
органима, као и директори јавних предузећа;
5. одборници у скупштинама општина и градова, већници у општинама и
градовима, и народни посланици;
6. потпредседници регионалних одбора, председници регионалних
извршних одбора, потпредседници градских одбора, председници
градских извршних одбора;
7. председник и чланови Надзорног одбора и Програмског савета и
чланови Извршног одбора.
Главни одбор
члан 17.
Главни одбор је највиши орган Странке између две Скупштине.
Главни одбор одржава се најмање два пута годишње.
Надлежност Главног одбора
члан 18.
Главни одбор:
1. води политику Странке између две Скупштине;
2. доноси изборни програм Странке и одлучује о учешћу на изборима и
изборним коалицијама, на свим нивоима;
3. одлучује о удруживању у шире политичке савезе у земљи и
иностранству;
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4. доноси финансијски план Странке, на предлог Председништва и
располаже непокретном имовином Странке;
5. образује сталне и повремене комисије и одборе са одређеним
задацима;
6. обавља и друге задатке које му повери Скупштина Странке.
Главни одбор може пуноважно одлучивати ако седници присуствује већина
чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Састав Главног одбора
члан 19.
Главни одбор чине:
1. чланови Председништва Странке;
2. председници општинских, градских и регионалних одбора;
3. председник Надзорног одбора, председник Програмског савета и
председници ресорних одбора;
4. носиоци највиших државних функција у Републици Србији,
општинама, градовима, региону, као и посланици у Народној
Скупштини Републике Србије;
5. двадесет чланова сталног састава Главног одбора које бира
Скупштина Странке на предлог општинских одбора.
Главни одбор може да
Председништва Странке.

кооптира

и

друге

чланове

на

предлог

Извршни одбор
члан 20.
Извршни одбор је извршни орган Главног одбора и Председништва.
Извршни одбор има свог председника и потпредседнике.
Начин избора и разрешења и састав Извршног одбора уређује се одлуком
Председништва.
Извршни одбор за свој рад одговара Главном одбору и Председништву.
Извршни одбор може пуноважно одлучивати ако седници присуствује
већина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Надлежност Извршног одбора
члан 21.
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Извршни одбор:
одговара за спровођење одлука Главног одбора и Председништва;
одлучује о питањима организације рада Странке;
формира Централни изборни штаб;
одлучује о оснивању и распуштању општинских одбора у земљи и
иностранству;
5. именује месне и општинске поверенике;
6. доноси Пословник о свом раду;
7. обавља и друге послове које му повере Главни одбор и
Председништво.
1.
2.
3.
4.

Председник Странке
члан 22.
Председник Странке је политички и извршни орган Странке.
Надлежности Председника Странке
члан 23.
Председник Странке:
1. води политику Странке;
2. представља и заступа Странку у земљи и иностранству;
3. сазива и председава седницама Председништва Странке, Скупштине
и Главног одбора.
4. предлаже кандидате за потпредседнике Странке, потпредседнике
Главног одбора, председника и чланове Извршног одбора, секретара
Странке, 300 делегата скупштине, чланове главног одбора које бира
скупштина, шефа Изборног штаба, председника Градског одбора
Београд, председике , потпредседнике и чланове савета Странке,и
председника и састав службе за информисање;
5. предлаже
Заменика
председника
Странке
од
изабраних
потпредседника;
6. предлаже кандидате за посланике;
7. подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору;
8. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим
органом;
9. именује своје саветнике за одређене области, шефове стручних
служби и портпарола Странке;
10. потписује финансијска документа странке;
11. обавља и друге послове које му повере Скупштина и Главни одбор.
12. Председник Странке може да овласти друга лица да заступају и
представљају Странку.
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13. Председник Странке може да овласти председника Извршног одбора
да обавља изборне радње одређене овлашћењем, између осталог,
да у име Странке подноси:
1) изборне листе на изборима за одборнике у јединицама локалне
самоуправе,
2) приговоре на рад органа за спровођење локалних избора,
3) предлоге за именовање чланова у органе за спровођење локалних
избора.
14. руководи радом Странке и врши контролу рада органа Странке,
15.стара се о извршавању одлука Скупштине, утврђује и износи политичке
ставове Странке,
16. делегира одређена задужења осталим функционерима Странке,
17. Предлаже главном одбору изборни Програм Странке и одлуку о учешћу
на изборимана свим нивоима
18. Именује чланове изборног штаба
19. даје саглкасност на формирање коалиција на локалном нивоу
20. именује и разрешава поверенике и вршиоце дужности председника
градских и општинских одбора,
21. изузетно, у хитним случајевима, да би се спречиле нежељене
последице по функционисање Странке, разрешава председнике и распушта
градске и општинске одборе Странке,
22. утврђује критеријуме за утврђивање листе кандидата за одборнике и
посланике,
23. предлаже изборну листу за избор народних посланика
Избор и разрешење Председника Странке
члан 24.
Избор и разрешење Председника Странке уређује се Пословником
Скупштине.
Потпредседници Странке
члан 25.
Потпредседници Странке задужени су за остваривање политике Странке у
појединим областима Програма Странке.
Потпредседници Странке обављају послове и задатке по налогу
Председништва и помажу Председнику у обављању његових послова.
Потпредседници одговарају за свој рад Председнику Странке, Заменику
председника и Скупштини.

Састав Председништва Странке
члан 26.
Председништво Странке чине:
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Председник Странке;
Заменик председника;
потпредседници Странке;
председник Извршног одбора и секретар Странке;
председник Програмског савета;
председници регионалних одбора Странке и председници градских
одбора;
7. председник омладинске организације и женске мреже;
8. и друга лица на основу одлуке Главног одбора која својим знањем и
искуством могу ангажовањем као чланови Председништва значајно
допринети развоју Странке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Надлежности Председништва Странке
члан 27.
Председништво Странке:
1. непосредно руководи радом странке;
2. спроводи одлуке Скупштине и Главног одбора;
3. припрема и сазива седнице Скупштине и Главног одбора и предлаже
акта за усвајање;
4. одлучује по жалби на одлуку Надзорног одбора о искључењу из
чланства;
5. бира Заменика председника Странке на предлог Председника;
6. потврђује састав Централног изборног штаба, на предлог
председника Извршног одбора;
7. именује општински иницијативни одбор са најмање десет чланова;
8. предлаже Главном одбору финансијски план Странке и стара се о
његовом извршавању и располаже покретном имовином Странке;
9. утврђује листе кандидата за све посланике, потврђује листе
кандидата за све одборнике, општинске и градске већнике;
10. одређује кандидате за носиоце највиших државних функција и
потврђује кандидате за носиоце функција на регионалном, градском и
општинском нивоу;
11. води кадровску политику Странке;
12. врши контролу рада представника Странке у власти, носиоца јавних
функција и одлучује о њиховој одговорности;
13. одлучује о формирању и распуштању градских и регионалних одбора
и њених органа;
14. предлаже кандидате за све функције које бира Скупштина;
15. именује председника Програмског савета, председнике ресорних
одбора, као и друге чланове Програмског савета и координира њихов
рад;
16. утврђује ресорна задужења потпредседника и других чланова
Председништва;
17. доноси пословник о свом раду;
18. обавља и друге послове одређене Статутом и другим општим актима.
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Председништво може пуноважно одлучивати ако седници присуствује
већина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Заменик председника Странке
члан 28.
Заменик председника Странке преузима све обавезе и надлежности
Председника у време његове одсутности или спречености да обавља своје
послове.
За свој рад одговаран је Председнику и Председништву Странке.
Надзорни одбор
члан 29.
Надзорни одбор има председника и 4 члана које бира и разрешава
Скупштина Странке.
Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских
средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке
или којом Странка располаже по другом основу.
Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског
пословања Главном одбору Странке.
Надзорни одбор обавља и послове статутарне комисије, односно тумачи
статут на захтев органа или чланова Странке и одлучује по свим питањима
из домена примене статутарних одредби у раду органа и чланова Странке.
Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Странке.
Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, као и њихов
рад, уређују се Пословником Скупштине.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови другог
органа који бира Скупштина.
Надзорни одбор може пуноважно одлучивати ако седници присуствује
већина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова
Тела странке
члан 30.
Тела странке су Секретаријат странке, Програмски савет и ресорни одбори.
Скупштина и Председништво могу образовати и друга стална или
повремена тела.

Секретар Странке
члан 31.
Секретар Странке:
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врши функцију секретара Председништва;
руководи радом администрације Странке;
верификује финансијска документа Странке;
одобрава отварање рачуна и израду печата територијалним
органима и другим организационим јединицама Странке;
5. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење
књига Странке и овлашћен је да контактира са надлежним органима;
6. обавља и друге послове које му Главни одбор, Извршни одбор и
Председништво дају у надлежност.
1.
2.
3.
4.

Програмски савет
члан 32.
Председника и чланове Програмског савета именује Председништво
Странке. Председник и чланови Програмског савета који нису председници
ресорних одбора не морају бити чланови Конзервативне Реформистичке
странке.
Програмски савет бави се:
1. стратешким питањима развоја Странке и развоја друштва у свим
сегментима;
2. питањима везаним за програмска и концепцијска опредељења
Странке;
3. истраживачким политиколошким радом.
Програмски савет за свој рад одговара Председнику и Председништву
Странке.
Ресорни одбори
члан 33.
Ресорни одбори окупљају стручњаке из разних области у циљу унапређења
деловања Странке и вршења власти. Председници Ресорних одбора су по
функцији чланови Програмског савета.
Ресорни одбори имају задатак 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. образују и припремају чланове Странке за страначке и државне
функције;
4. помажу функционерима Странке у њиховом раду.
Територијална организација
члан 34.
Конзервативна Реформистичка странка своју политику спроводи кроз:
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1.
2.
3.
4.

месне одборе;
општинске одборе;
градске одборе;
регионалне одборе.

Ови органи промовишу програм Странке на подручју на коме делују,
организују и придобијају нове чланове и воде, односно спроводе политику
на свом нивоу у складу са Статутом, Програмом и одлукама Странке.
Питања организације и деловања ових органа Странке уређују се
Правилником о територијалној организацији Конзервативне Реформистичке
странке, који доноси Главни одбор, на предлог Председништва.
Повереник
члан 35.
Повереник се именује на територији где није формирана територијална
организација Странке или је она распуштена.
Месни одбор
члан 36.
Месни одбор се формира ради спровођења политике странке на територији
месне заједнице.
Месни одбор представља основну ћелију Странке.
Основне надлежности месног одбора су:
1. врши пријем чланова;
2. предлаже општинском одбору кандидате за општински одбор и
органе локалне власти;
3. унапређује рад и шири идеје Странке.
Општински одбор
члан 37.
Општински одбор се формира ради вођења политике Странке на територији
општине.
Општински одбор предлаже кандидате за регионални одбор Странке и за
органе власти на својој територији.
Остале надлежности, као и друга питања везана за рад ових органа уређују
се
Правилником
о
територијалној
организацији
Конзервативне
Реформистичке странке.
Општински одбор има свој печат и подрачун.

Скупштина општинског одбора
члан 38.
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Скупштина општинског одбора је највиши орган Странке на територији
општине.
Чине је сви чланови Странке са територије општине.
Скупштина општинског одбора може бити редовна и ванредна.
Редовна скупштина општинског огранка одржава се једанпут у четири
године, а ванредна по потреби.
Скупштина општинског одбора бира председника, потпредседнике и сталне
чланове општинског одбора.

Градски и регионални одбори
члан 39.
Градски одбор се формира ради вођења политике Странке на територији
града и координације општинских одбора који делују и у саставу градског
одбора. Општински одбори предлажу кандидате за градски одбор Странке.
Скупштина градске организације је највиши орган градског одбора.
Регионални одбор се формира ради вођења политике Странке на
територији региона.
Скупштина регионалне организације је највиши орган регионалног одбора.
Градски и регионални одбори предлажу кандидате за органе власти на
својој територији, као и за републичке органе власти.
О формирању и распуштању градске и регионалне организације и њених
органа одлучује Председништво Странке.
Надлежност, састав, избор и опозив ових органа уређује се Правилником о
територијалној организацији.
Посланички и одборнички клубови
члан 40.
Посланички и одборнички клубови:
1. спроводе политику Странке у скупштинама где су формирани;
2. разматрају сва питања из скупштинских надлежности и покрећу
законодавну активност;
3. бирају шефа клуба и именују секретара.
Посланички и одборнички клубови су дужни да поштују политику Странке и
да спроводе одлуке Главног одбора и Председништва Странке.
Материјално пословање
члан 41.
Странка стиче средства за своје делатности из јавних извора – средства из
буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и
буџета јединице локалне самоуправе и из приватних извора – чланарине,
прилози правних и физичких лица, приходи од имовине и легата.
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Главни одбор доноси финансијски план Странке, на предлог
Председништва.
Странка води своје финансијско-материјално пословање преко рачуна у
складу са законом.
Општи акти Странке
члан 42.
Општи акти Странке су:
1.
2.
3.
4.
5.

Статут;
Пословник Скупштине;
Правилник о територијалној организацији;
Правилник о чланству;
други општи акти.

Сва општа акта мора ју се ускладити са овим Статутом у року од 60 дана од
дана његовог ступања на снагу
Мировање, обнова и престанак делатности
члан 43.
Странка престаје са радом Одлуком Скупштине и у другим случајевима
предвиђеним законом.
За одлуку о престанку рада коју доноси Скупштина потребно је 2/3 гласова
од укупног броја делегата Скупштине.
Одлуком о престанку рада, Скупштина ће одлучити и о начину располагања
имовином Странке.
Доношење Програма и Статута
члан 44.
Поступак за доношење Програма и Статута покреће Председништво.
Председништво припрема нацрт Програма и Статута који усваја Скупштина
Странке.
Скупштина доноси Програм и Статут већином гласова од укупног броја
скупштинских делегата.
Измене и допуне Програма и Статута врше се на начин и по поступку за
његово доношење.
Јавност рада
Члан 45.
Активности Странке су јавне.
О раду Странке јавност се обавештава путем средстава јавног
информисања, званичних саопштења, конференција за новинаре,
периодичних извештаја, билтена, флајера, интернет презентација и др.
Чланство се обавештава и на непосредан начин преко органа Странке.
Јавност рада може се ограничити у изузетним случајевима, а одлуку о томе
доноси надлежни орган Странке.
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Ступање на снагу
члан 46.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Председник Странке
Дејан Ђорђевић
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