НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ

СТАТУТ

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом Народног демократског покрета нарочито се утврђује:
 циљеви политичке организације и начин њиховог остваривања,
 назив и сједиште,
 унутрашња организација,
 услови и начин за учлањивање и престанак чланства, као и права,
обавезе и одговорности члснова политичке организације,
 органи политичке организације и њихова права, обавезе и одговорности,
 заступање и представљање политичке организације,
 начин стицања, коришћења и располагања средстава
политичке
организације,
 начин обавјештења јавности о раду и стицању средстава политичке
организације,
 начин одлучивања о удруживању у савезе и друге облике удружења
политичких организација,
 начин доношења статута,
 начин доношења одлуке о престанку рада политичке организације,
 начин располагања имовином у случају престанка рада политичке
организације.
Члан 2.
Народни демократски покрет је политичка партија центра која политички
дјелује на цијелом простору БиХ.
Члан 3.
Сједиште Народног демократског покрета је у Бања Луци.
Пуни назив партије је Народни демократски покрет, а скраћени назив партије
је НДП.
Члан 4.
Народни демократски покрет, у даљем тексту НДП, има своју заставу, знак,
печат и крсну славу.

Застава НДП-а је бијеле боје, на чијој средини је знак НДП у азурно плавој боји са
тролисним и тробојним изданком са лијеве стране, а испод знака словима у
азурно плавој боји исписан је назив Народни демократски покрет.
Знак НДП-а чине: са лијева на десно, тролисни изданак облика пламена у три
боје(црвена,плава и бијела) иза кога са одмах наставља скраћени назив НДП
исписан великим словима и ћириличним писмом у азурно плавој боји и
представљају цијелину.
Печат НДП-а је округлог облика, стандардних величина и садржи текст
„Народни демократски покрет – назив органа – сједиште органа“. Исписано је
ћириличним и латиничним писмом. У средини печата је је знак Народног
демократског покрета.
Печат имају сљедећи органи: Предсједник НДП-а, Секретаријат
и
градски/општински одбори.
Крсна слава НДП-а је Свети Кирило и Методије, која се обиљежава 24. маја.
II

ЦИЉЕВИ

Члан 5.
Основни циљеви НДП-а утврђени су Програмом. НДП ће својим дјеловањем,
између осталог, посебно афирмисати и развијати:
 национална и грађанска права и слободе ,
 парламентарну демократију,
 владавину права,
 регулисање привредних токова на законитостима тржишта,
 заштиту и остварење законских права бораца, породица погинулих
бораца, војних инвалида, социјално угрожених лица, друштвених група и
слојева,
 заштиту права радника, поштивање колективних одлука, заштиту
права и положаја незапослених, земљорадника, пензионера, ђака и
студената и свих других људи који живе од личног рада,
 вјерске слободе,
 слободу медија,
 заштиту и унапређење животне средине,
 етику дијалога и супростављање сваком облику монопола и диктатуре,
 родну једнакост и супростављање дискриминацији људи због
различитости по полу, роду или било којем другом својству по којем се
разликују од "већине", била она политичка, демографска или нека друга.
Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини за НДП је полазна
основа политичког дјеловања у БиХ.
Члан 6.
У складу са циљевима из претходног става НДП ће сарађивати са политичким
и другим организацијама, као и међународним асоцијацијама политичких партија
сличних програма и програмских оријентација.
НДП се може учланити у међународне асоцијације политичких партија сродних
циљева.

III

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 7.
Приликом доношења одлука, или приликом провођења избора, чланови органа и
тијела НДП-а гласају.
Гласање је у правилу јавно, а може бити и тајно, о чему одлуку доносе чланови
органа или тијела НДП-а већином гласова присутних чланова.
Приликом провођења унутарпартијских избора, уколико се гласање проводи
тајно врши се избор Изборне комисије коју чине три члана.
Из реда чланова Изборне комисије одређује се предсједник који подноси
извјештај о проведеним изборима одмах након завршетка избора.
IV

ЧЛАНСТВО

Члан 8.
Учлањење у НДП је добровољно.
Члан НДП-а постаје се потписивањем приступнице и изјаве о прихватању
Програма и Статута НДП-а.
На основу приступнице издаје се чланска карта НДП-а.
Сваки члан НДП-а припадник је општинске односно градске организације НДП-а
према мјесту пребивања.
Изузетно, поједине категорије чланства (студенти, ученици) могу бити
припадници организације према мјесту боравишта.
Члан НДП-а не може бити члан друге политичке организације.
Члан 9.
Члан НДП-а има право да:








учествује у стварању и реализацији политике НДП-а;
бира и може бити биран у органе НДП-а у складу са статутом;
равноправно учествује у активностима НДП-а;
има право на пуну помоћ и солидарност НДП-а;
слободно изражава сопствена мишљења и гледишта;
буде информисан о свим питањима рада НДП-а;
остварује и друга права предвиђена општим актима НДП-а.

Члан НДП-а има обавезе и одговорност да:





прихвата принципе , циљеве , Програм и Статут НДП-а;
редовно долази на састанке организација односно органа НДП-а којима
припада;
заступа и активно спроводи политику НДП-а и одлуке њених органа;
ради на очувању угледа НДП-а;



испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима
НДП-а.

НДП функционише на принципима узајамне солидарности својих чланова и
субординацији њених органа.
Односи у НДП-у заснивају се на принципу демократског јединства.
Принцип демократског јединства значи:




V

поштовање слободе савјести , слободе мишљења и слободе
изражавања ;
уважавање одлука већине и обавезу њиховог остваривања у пракси;
права мањине и сваког појединца да задржи и у НДП-у изражава своја
мишљења и ставове који су другачији од мишљења и ставова већине.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 10.
Чланство у НДП-у престаје:
 иступањем из НДП-а на властити захтјев;
 приступањем другој политичкој организацији;
 одлуком надлежног органа о искључењу из НДП-а;
 по аутоматизму, у случају смрти, односно кад је то предвиђено
позитивним законским прописима.
Одлуку о искључењу из НДП-а доноси Општински/Градски одбор.
Против одлуке коју донесе Општински/Градски одбор дозвољена је жалба
Главном одбору коју он разматра по приспјећу жалбе. Рок за подношење жалбе
је 8 дана од пријема рјешења о искључењу.
Одлука Главног одбора је коначна. У изузетним случајевима Одлуку о искључењу
може донијети Предсједник НДП-а, односно Предсједништво НДП-а, на које је
дозвољена жалба Главном одбору у року од 8 дана, од дана пријема рјешења о
искључењу.
Члан 11.
У активностима НДП-а могу учествовати и сарађивати симпатизери и
присталице НДП-а, а по позиву могу учествовати и на сједницама органа и
радних тјела, али без права одлучивања.

VI

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 12.
Унутрашњу организацију НДП-а чине:
 мјесне организације;
 општинске/градскe организације;




регионалне организације;
централна организација.

VII ОРГАНИ НДП-а
Члан 13.
Стални органи НДП-а су:
 Мјесни одбори НДП-а:
 Општински/Градски одбори НДП-а;
 Општинска/Градска скупштина;
 Регионални одбори;
 Предсједништво НДП-а;
 Предсједник НДП-а;
 Главни одбор НДП-а;
 Скупштина НДП-а
Мандат сталних органа и тијела НДП-а траје 4(четири) године.
А) Мјесна организација
Члан 14.
Мјесна организација је основни облик организовања НДП-а на мјесном подручју у
оквиру локалне заједнице општине или града,а чине је сви чланови НДП-а који
имају пребивалиште, односно боравиште на том подручју.
Из реда чланова НДП-а мјесне организације бира се Мјесни одбор.
Мјесни одбор броји најмање 3 члана, а може и више зависно од величине мјесног
подручја и броја чланова НДП-а на том подручју.
Мјесни одбор из свог састава већином гласова изабраних чланова Мјесног
одбора,бира Предсједника мјесног одбора.
По истом поступку предвиђеном за избор Предсједника Мјесног одбора бира се
и Потпредсједник Мјесног одбора, а на приједлог Предсједника Мјесног одбора.
Поред Предсједника и Потпредсједника, Мјесни одбор који броји преко 7 чланова
може да бира још једног Потпредсједника и секретара мјесног одбора.
Критерије о броју Мјесних одбора на подручју једне општине или града утврђује
својом одлуком Општински односно Градски одбор НДП-а.
Б) Градска/Општинска организација
Члан 15.
Општинска/Градска
организација
НДП-а
је
организација
општинског/градског подручја.
Органи и тијела општинске/градске организације НДП-а су:
 Скупштина
 Општински/Градски одбор;

на

нивоу




Предсједништво ;
Предсједник.

Члан 16.
Скупштина
општинске/градске
организације
формира
се
у
општинама/градовима у којима постоје услови за њихово формирање.
Услове за формирање Скупштина општинске/градске организације утврђује
Предсједништво НДП-а својом Одлуком.
Скупштина општинске/градске организације броји најмање 101 члана.
Скупштину општинске/градске организације која нема више од 100 чланова чине
сви чланови НДП-а.
Општински/Градски одбор својом одлуком дефинише
критерије којим се
одређује број представника
мјесних организација у Скупштини
општинске/градске организације.
Скупштина општинске/градске организације састаје се по потреби, а најмање
једном у мандату.
Члан 17.
Скупштину општинске/градске организације чине:
 Изабрани представници Мјесних одбора,
 Чланови Општинског/Градског одбора из претходног сазива,
 Сви изабрани одборници у општинским/градским скупштинама,
 Сви чланови НДП-а изабрани или именовани на функције у извршним
органима власти у општини/граду,
 Сви чланови, изабрани или именовани у више органе законодавне и
извршне власти.
Члан 18.
Скупштина Општинске/Градске организације:
 бира општински/градски одбор НДП-а,
 доноси одлуку о броју чланова Општинског/Градског одбора којег бира,
 бира и потврђује,у складу с одлуком о изборима, до 3/4 чланова
Општинског/Градског одбора водећи рачуна о територијалној, полној
и другој заступљености.
 разматра и усваја извјештај о раду Општинског/Градског одбора,
 бира радна тијела, одборе, вијећа и комисије сталног или привременог
карактера потребне за рад Скупштине,
 доноси одлуке од интереса за рад општинске/градске организације,
 разматра извјештаје о проведеним локалним ,а по потреби и општим
изборима на подручју општине/града,
 обавља остале актвивности неопходне за успјешно функционисање
НДП-а на општинском/градском нивоу.

Члан 19.
Општински/Градски одбор броји најмање 11 чланова зависно од броја чланова
НДП-а и броја мјесних одбора НДП-а на општинском подручју, а чине га:



чланови бирани на Скупштини општинске/градске организације у
складу с одлуком о изборима
чланови именовани одлуком Предсједника НДП-а, на приједлог
Општинског/Градског одбора,а чији број не прелази ¼ чланова
Општинског/Градског одбора

Члан 20.
Општински/Градски одбор бира предсједника и одређен број потрпредсједника,
који су уједно предсједници и потпредссједници Општинске/Градске
организације.
Број потпредсједника,зависно од величине Општинског/Градског одбора
утврђује Општински/ Градски одбор својом одлуком.
Кандидате за предсједника предлажу чланови Општинског/Градског одбора и
мјесни одбори.
Кандидате за потпредсједнике предлаже изабрани предсједник.
Члан 21.
Предсједник Општинског/Градског одбора је лице , које је добило натполовичну
већину гласова укупног броја чланова Општинског/Градског одбора.
Уколико је предложено више кандидата и ни један кандидат не добије
натполовичну већину гласова у првом кругу гласања , гласање ће се поновити с
тим што ће у другом кругу гласања учествовати само два кандидата који су у
првом кругу гласања добили највећи број гласова.
Члан 22.
Општинским/Градским одбором руководи предсједник Општинског/Градског
одбора.
Општински/Градски одбор, из свог састава, бира Предсједништво кога чине:
 изабрани потпредсједници Општинског/Градског одбора,
 предсједник клуба одборника или одборничке групе у скупштини
општине/града,
 Представник младих и мање заступљеног пола.
 Изабрани координатори мјесних одбора
У раду Предсједништва општинске/градске организације учествују без права
одлучивања, секретар и портпарол, ако су именовани, као и други чланови НДПа које позове Предсједник предсједништва општинског/градског одбора.

Члан 23.
Општински/Градски одбор :
 Састаје се по потреби, а најмање једном у три мјесеца,
 Управља организацијом између двије Скупштине,
 Проводи Програм општинске/градске организације, Програм
и
Статут НДП-а и одлуке виших органа НДП-а,
 Даје политичке оцјене и утврђује политичке ставове,
 Организује и проводи изборну кампању за јединице локалне
самоуправе,
 Утврђује листу кандидата за локалне изборе,
 Утврђује кандидате за дужности у Извршној власти јединице локалне
самоуправе,
 Најмање једном годишње разматра рад чланова у извршној власти
јединица локалне самоуправе те о томе заузима став и доноси
одлуке,
 Предлаже Предсједништву НДП-а коалиције прије и послије избора за
јединицу локалне самоуправе
 Предлаже кандидате из реда чланова своје општинске/градске
организације за изборне листе на општим изборима ,
 На приједлог Предсједништва из реда чланства НДП-а са
општинског/градског подручја, бира комисије и друга радна тијела,
трајног или привременог карактера,
 Одлучује о другим питањима у складу са Статутом.
Члан 24.
Предсједништво општинског/градског одбора:
 се састаје у правилу најмање једном мјесечно;
 расправља о актуелним питањима општине/града те предлаже
Општинском/Градском одбору утврђивање политичких оцјена и ставова;
 потиче партијско и интересно организовање чланства а посебно ради на
јачању инфраструктуре НДП-а,
 припрема сједнице Општинског/Градског одбора и прати реализацију
одлука и закључака Општинског одбора,
 обавља и друге послове које му повјери Општински/Градски одбор из своје
надлежности.
Члан 25.
Предсједник
Општинског/Градског
одбора
предсједава
и
руководи
Предсједништвом Оппштинског/Градског одбора, Општинским/Градским
одбором и Скупштином општинске/градске организације.
У случају одсутности предсједника, замјењује га потпресједник кога он одреди.
У колико то није у могућности, Предсједништво ће изабрати предсједавајућег
из реда потпредсједника, са овлаштењима предсједника.

Општински/Градски одбор у складу са потребама и могућностима може имати
секретара и портпарола кога именује Предсједик уз сагласност
Предсједништва Општинског одбора.
Секретар организације брине о провођењу закључака и одлука одбора и
Предсједништва, помаже предсједнику у сазивању сједница, одговоран је за
евиденцију чланства те обавља и друге послове по захтјеву
предсједника,односно Општинског/Градског одбора, а портпарол контактира
са медијима, комуницира са новинарима и помаже Предсједнику у формулисању
јавних ставова НДП-а кроз саопштења за медије и конференције за медије.
Члан 26.
Општинска/Градска организација може бити подјељена на подручја. Одлуку о
томе доноси Општински/Градски одбор.
Предсједништво Општинског/Градског одбора након обављених консултација
са предсједницима мјесних одбора НДП-а, предлаже одбору координатора за то
подручје, који је по функцији члан Предсједништва Општинског/Градског одбора.
В) Регионални одбор
Члан 27.
Регионални одбор НДП-а формира се за подручје регије односно изборне
јединице за Народну скупштину Републике Српске у скалду са изборним законом
БиХ.
Предсједништво Главног одбора посебном одлуком дефинише подјелу
надлежности између Регионалних и Општинских/Градских одбора НДП-а.
Сједиште Регионалног одбора утврђују чланови Регионалног одбора.
Предсједника Регионалног одбора бирају и разријешавају чланови Главног
одбора, на приједлог Регионалног одбора.
Предсједник регионалног одбора је по функцији члан Предсједништва НДП-а.
Регионални одбор чине:
 Предсједник Регионалног одбора
 Предсједници општинских/градских одбора са подручја регије
 Посланици и делегати у представничикм тијелима Републике Српске и
БиХ, изабрани са подручја те регије.
У раду регионалног одбора,без права одлучивања,по потреби могу учествовати
и друга лица на основу процјене Предсједника о неопходности њиховог
присуства.
Члан 28.
Надлежности Регионалног одбора су:
 Спровођење политике НДП-а на територији регије у складу са програмом
НДП-а;
 Спровођење одлука органа НДП-а на територији регије;
 Праћење рада општинских/градских одбора на својој територији и
пружање помоћи у њиховом раду;







Координација рада општинских/градских одбора на подручју регије у
сарадњи са потпредсједником;
Подношење приједлога Предсједништву НДП-а за формирање и
распуштање општинских/граских одбора на подручју регије;
Подношење извјештаја органима НДП-а, ако за то постоји потреба;
Координација изборних активности у изборној кампањи НДП-а у сарадњи
са потпредсједником;
Обављање других послова које им повјере надлежни органи НДП-а.

Г) Предсједништво
Члан 29.
Предсједништво НДП-а чине:
 Предсједник и замјеник предсједника
 Потпредсједници
 Предсједници Регионалних одбора
 Генерални секретар
 Предсједници организације младих и жена
Функције Потпредсједника и Предсједника Регионалних одбора не могу бити
спојене у једној личности.
У
раду Предсједништва, без права одлучивања
учествују секретар и
портпарол НДП-а, као и други чланови које Предсједник позове.
Члан 30.
Надлежности Предсједништва НДП-а су:










спроводи утврђену актуелну политику НДП-а на бази програма НДП-а ,
ставова Скупштине , те одлука и закључака Главног одбора НДП-а;
именује стална и привремена тијела која су му потребна за вршење
партијских послова;
разматра организациона питања НДП-а и утврђује нова рјешења у циљу
побољшања рада и развоја инфраструктуре;
прибавља стручна мишљења одбора , комисија и других радних тијела у
циљу доношења одговарајућих одлука и препорука за органе и чланове
НДП-а;
потврђује листе за локалне изборе;
разматра и предлаже листе кандидата за формирање изборних листа за
све нивое законодавне власти у РС и БиХ;
разматра и предлаже кандидате за именовања чланова Владе РС и Владе
Федерације БиХ,и других органа извршне власти РС и Федерације
БиХ,затим чланова Савјета министара БиХ и других органа извршне
власти БиХ, као и кандидата за руководства највиших органа
законодавне власти ентитета и БиХ,за које не постоји сукоб интереса
са чланством у НДП-у;
разматра и предлаже одлуку о предизборним и постизборним
коалицијама;














потврђује компензационе листе на приједлог Предсједника;
разматра и предлаже одлуке о оснивању законом предвиђених правних
субјеката и даје сагласност на њихове акте;
подноси једанпут годишње извјештај о свом раду Главном одбору;
именује изборни штаб за организовање, праћење и провођење општих
избора;
именује чланове НДП-а у органе,комисије и друга тијела која се формирају
у складу са Изборним законом;
утврђује организацију и систематизацију радних мјеста,
доноси одговарајуће одлуке о заснивању радног односа у НДП-у,
утврђује начин и висину чланарине;
У посебно хитним случајевима доноси одлуке из надлежности Главног
одбора са обавезом да их на првој сједници Главног одбора уврсти у
дневни ред ради потврде,
У случају нефункционисања или непоштовања Статута,одлука,ставова
и закључака виших органа НДП-а као и наношења штете угледу НДП-а
Предсједништво својом Одлуком може да распусти Градски-Општински
одбор и до избора новог одбора
именује привремени одбор или
повјереника
врши и друге послове по одлукама и закључцима Главног одбора.

Члан 31.
Предсједништво НДП-а за свој рад одговара Главном одбору НДП-а.Чланови
Предсједништва су по функцији чланови Главног одбора.
Радом Предсједништва руководи Предсједник НДП-а, а у случају његовог
одсуства или спријечености замјеник предсједника НДП-а.
Д) Предсједник
Члан 32.
Предсједника НДП-а бира Скупштина.
Мандат му траје четири године и може се поново бирати на исту
функцију.Предсједник НДП-а разрјешава се на начин и по поступку како је и
изабран.
Кандидате могу предлагати општински, градски и регионални одбори или
најмање 1/5 чланова Скупштине. Приједлози се достављају у писменој форми.
Кандидат за Предсједника може бити лице које поднесе програм рада НДП-а за
мандатни период. Листе кандидата утврђује Кандидациона комисија.
Ако се Предсједник бира између више кандидата изабран је кандидат који је
добио надполовичну већину укупног броја чланова Скупштине.
У колико ни један предложени кандидат не добије надполовичну већину у првом
кругу, гласање ће се поновити за два кандидата који су добили највећи број
гласова. Изабран је кандидат који добије више гласова.

Члан 33.
Предсједник НДП-а има право и дужност да:
 представља и заступа Партију;
 стара се о провођењу програмских циљева и досљедну примјену
статутарних одредби;
 сазива и предсједава Конвенцијом НДП-а;
 Сазива и пресједава Скупштином НДП-а;
 сазива ,предсједава и руководи сједницама Главног одбора НДП-а;
 сазива и предсједава сједницом Предсједништва;
 доноси и потписује одлуке и рјешења у име НДП-а;
 именује портпарола НДП-а;
 стара се о провођењу одлука Предсједништва, Главног одбора и
Скупштине;
 износи ставове и политику НДП-а пред јавношћу;
 може да сазове и пресједава било којем органу или изабраном тијелу
НДП-а;
 може именовати до 1/4 чланова Главног одбора и чланова
градских/општинских одбора;
 подноси извјештај Скупштини о раду Главног одбора НДП-а;
 предлаже Главном одбору кандидате за замјеника предсједника,
Потпредсједнике и Генералног секретара НДП-а;
 потврђује именовања кандидата за чланове Владе РС и Владе
Федерације БиХ,и других органа извршне власти РС и Федерације
БиХ,затим кандидата за чланове Савјета министара БиХ и других
органа извршне власти БиХ, као и кандидата за руководства највиших
органа законодавне власти ентитета и БиХ, за које не постоји сукоб
интереса са чланством у Партији на приједлог Предсједништва;
 својом одлуком има могућност да смијени било којег функционера
НДП-а чије дјеловање није у складу са угледом , политиком и
програмским циљевима НДП-а те именује новог до провођења
процедуре ванредног избора;
 врши и друге послове у по одлукама и закључцима Главног одбора.
Члан 34.
Предсједник НДП-а има замјеника предсједника којег на приједлог Предсједника
бира Главни одбор НДП-а.
Ако се замјеник предсједника бира између више кандидата, изабран је кандидат
који је добио натполовичну већину гласова укупног броја чланова Главног одбора
НДП-а.
Уколико ни један предложени кандидат не добије натполовичну већину у првом
кругу гласања, гласање ће се поновити за два кандидата која су добила највећи
број гласова у првом кругу.
Изабран је кандидат који добије више гласова.

Члан 35.
Замјеник предсједника помаже Предсједнику у његовом раду, а у случају да је
Предсједник дуже вријеме одсутан или спријечен да обавља своју дужност, НДП
представља и заступа замјеник предсједника НДП-а до избора новог
Предсједника.
Е) Потпредсједници НДП-а
Члан 36.
Главни одбор НДП-а, на приједлог Предсједника НДП-а бира три
Потпредсједника, на начин и по поступку како се бира и замјеник предсједника
НДП-а.
Потпредсједници се бирају за три изборне јединице које су дефинисане
Изборним законом БиХ за избор посланика у Парламентарну скупштину БиХ из
РС.
Потпредсједници врше координацију рада регионалних одбора НДП-а на подручју
изборне јединице за коју су задужени са циљем да ојачају инфраструктуру НДПа и ускладе рад и сарадњу регионалних одбора.
Поред тога Потпредсједници су надлежни да успостављају контакт и
остварују сарадњу са другим политичким субјектима на својој Изборној
јединици, посебно у вријеме изборне кампање и провођења избора.
Раде и друге послове по налогу Предсједништва и Главног одбора НДП-а.
Члан 37.
На приједлог Предсједника НДП-а Главни одбор НДП-а, већином гласова
присутних чланова бира Генералног секретара НДП-а.
Генерални секретар:
 је надлежан за организацију и јачање инфраструктуре НДП-а на
простору РС и Федерације БиХ,
 у договору са предсједником
НДП-а, замјеником предсједника и
потпредсједницима прати и координира рад регионалних и
општинских одбора, те посланика и клубова посланика у НС РС и ПД
ПС БиХ и о томе редовно извјештава Предсједноштво,
 руководи Секретаријатом странке,
 координира и прати рад портпарола странке,
 прати рад Актива младих и Актива жена НДП-а,
 именује секретара у стручној служби НДП-а,
 координира рад стручних одбора и комисија у НДП-у,
 ради и друге послове на основу одлука и закључака Предсједништва и
Главног одбора НДП-а.

И) Главни одбор
Члан 38.
Главни одбор НДП-а чине :
 чланови Предсједништва НДП-а;
 чланови изабрани и потврђени на Скупштини НДП-а;
 чланови именовани одлуком Предсједника НДП-а.
Члан 39.
Главни одбор НДП-а:
 води генералну политику између две Скупштине;
 припрема приједлоге докумената и одлука које усваја Скупштина НДПа;
 разматра и усваја приједлоге Предсједника и Предсједништва који нису
у надлежности Скупштине;
 доноси одлуку о учешћу НДП-а на изборима на свим нивоима;
 разматра приједлоге и доноси одлуку о спајању са другим политичким
партијама;
 разматра иницијативе и доноси одговарајуће одлуке о формирању
организација младих и жена у оквиру НДП-а;
 усваја изборни програм НДП-а;
 разматра и усваја извјештаје о раду нижих органа и тијела НДП-а ;
 на
приједлог
Предсједника,
бира
замјеника
предсједника,
Потпредсједнике и генералног секретара НДП-а.
 доноси финансијиски план и усваја завршни рачин НДП-а,
 формира радна тијела, привремена и стална, која су му потребна;
 одлучује у другом степену по жалбама органа и чланова НДП-а;
 ради и друге послове по одлукама и закључцима Скупштине НДП-а;
 у посебно хитним случајевима доноси одлуке из надлежности
Скупштине НДП-а са обавезом да их на првој сједници Скупштине
НДП-а уврсти у дневни ред ради потврде,
 на приједлог регионалних одбора бира Предсједнике регионалних
одбора.

Ј) Скупштина
Члан 40.
Скупштина је највиши орган одлучивања у НДП-у.
Скупштина броји најмање 250 чланова.
Главни одбор НДП-а својом одлуком прецизно дефинише критеријуме који
одређују број чланова из изборних јединица и општинских и градских
организација у Скупштини посебно водећи рачуна о величини бирачког тијела
те оствареним изборним резултатима на последњим изборима.
Скупштину чине изабрани представници из изборних јединица и
градских/општинских одбора и постојећи сазив Главног одбора.
Сједница Скупштине може бити: извјештајно тематска, изборна, редовна и
ванредна.
Радом Скупштине руководи и предсједава Предсједник НДП-а.
Првом Скупштином НДП-а руководиће и пресједавати Радно предсједништво.
Скупштина се састаје у правилу најмање једном у мандату. Остали детаљи
везани за сазивање и рад Скупштине се регулишу Пословником о раду
Скупштине НДП-а.
Члан 41.
Скупштина НДП-а :
 разматра и усваја Програм и Статут НДП-а те врши измјене и
допуне истих,
 разматра и усваја извјештај о раду Главног одбора,
 бира и разријешава Предсједника НДП-а,
 бира радна тијела, одборе, вијећа и комисије сталног или повременог
карактера потребних за рад Скупштине
 доноси остале одлуке од интереса за рад и политичко дјеловање НДПа
 бира и потврђује 3/4 чланова Главног одбора,
 доноси резолуције, декларације, смјернице, одлуке, наредбе, препоруке
и закључке,
 усваја Пословник о раду Скупштине НДП-а,
 разматра и остала питања од значаја за рад НДП-а.
К) Конвенција
Члан 42.
Конвенција НДП-а је јавна манифестација јединства, снаге спремности и
одлучности НДП-а, а чине је :
 сви чланови градских/општинских одбора НДП-а;
 чланови Главног одбора НДП-а;
Конвенцију сазива Предсједник НДП-а у правилу у години у којој се проводе
избори.

VIII

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 43.
НДП представља и заступа Предсједник НДП-а. У случају да је Предсједник
одсутан или спријечен да обавља своју дужност, НДП представља и заступа
замјеник предсједника НДП-а.

IX

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 44.
Дјеловање чланова, тијела и органа НДП-а је јавно.Јавност рада обезбјеђује се
кроз позивање и упознавање представника медија са партијским одлукама,кроз
конференције за штампу, давање изјава,саопштења и интервјуа партијских
представника те на друге пригодне начине којим се омогућује грађанима и
средствима јавног информисања увид у рад свих органа и тијела НДП-а.
X ФИНАНСИРАЊЕ НДП-а
Члан 45.
НДП се финансира у складу са законом и другим важећим прописима којима се
регулише финансирање политичких организација.
Одлуку о висини чланарине за чланове НДП-а, као и висину дијела примања који
се остварују на основу мандата НДП-а ,а уплаћују је носиоци извршне и
законодавне власти,доноси Главни одбор НДП-а на основу приједлога
Предсједништва НДП-а.
Члан НДП-а може материјално, финансијски и на други начин помагати НДП, у
складу са важећим Законом и прописима који регулишу та питања.
Секретаријат НДП-а води евиденцију о плаћању чланарине и осталим
приходима по том основу.
Члан НДП-а који не плаћа чланарину дванаест или више мјесеци, а која му је
утврђена одлуком надлежног органа, не може бити биран на функције у НДП-у и
остале функције које проистичу из мандата НДП-а.

XI

УЧЕШЋЕ У ПАРЛАМЕНТАРНОМ РАДУ

Члан 46.
Посланички клубови и групе бирају предсједника клуба/групе ,на приједлог
Предсједника НДП-а.
Одборнички клубови и групе бирају предсједника клуба/групе , на приједлог
Предсједника општинског/градског одбора НДП-а.
Клубови расправљају и доносе одлуке о свим питањима из домена скупштине у
којој дјелују.
Предсједник,потпредсједници и други чланови органа НДП-а у радовима клубова
учествују по потреби или позиву предсједника клуба.

Клубови посланика и одборника као и други изабрани функционери са листе
НДП-а дужни су да проводе Програм, одлуке и ставове надлежних органа НДП-а.

XII

ОРГАНИЗАЦИЈА МЛАДИХ И ЖЕНА

Члан 47.
У оквиру НДП-а организују се организације Актива младих и Актива жена НДПа. Начин организовања свих Актива утврђују се Правилником о раду Актива
младих и Актива жена НДП-а, а исте разматра и усваја Главни одбор НДП-а.
Надлежни органи НДП-а, тамо гдје постоје услови требају настојати да се на
свим нивоима организовања у свим огранима, односно кандидационим и
изборним листама НДП-а нађе 1/5 чланова млађих од 30 година, као и 1/5
припадника мање заступљеног пола у организацији или органу.

XIII

СЕКРЕТАРИЈАТ

Члан 48.
Стручне,административне и финансијске послове за НДП обавља
Секретаријат.
Радом секретаријата руководи Секретар НДП-а.
Секретаријат се организује у складу са потребама посла који се обавља.
Организацију и систематизацију радних мјеста у Секретаријату утврђује
својом одлуком Предсједништва НДП-а, зависно од обима посла и финансијских
могућности.
Члан 49.
Избор и именовање радника професионално запослених у Секретаријату НДП-а
врши Предсједништво НДП-а на приједлог Предсједника.

XIV

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.
Органи НДП-а, страначка тијела и функционери НДП-а опозивају се и смјењују
на начин и по поступку којим су изабрани и у складу са важећим Статутом.
Члан 51.
Сва питања везана за процедуре, организацију и рад органа и чланова НДП-а,
као и друга питања од значаја за начин њиховог конституисања и

функционисања, која нису регулисана Статутом, уредиће се пословником или
другим нижим актом којег ће донијети надлежни органи НДП-а.
Члан 52.
Аутентично тумачење овог Статута даје Предсједништво НДП-а.

XV

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 53.
НДП престаје са радом доношењем одлуке надлежног органа и у другим
случајевима утврђеним Законом о политичким организацијама.
Надлежни орган за доношење одлуке о престанку рада НДП-а је Скупштина
НДП-а.
Одлуку о престанку рада Скупштина доноси двотрећинском већином (2/3)
гласова присутних чланова Скупштине НДП-а.
У случају престанка рада НДП-а његова имовина припада Дјечијем дому за
незбринуту дјецу “Рада Врањешевић“ Бањалука.

XVI

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.
Измјене и допуне овог Статута усваја Главни одбор НДП-а, надполовичном
већином од укупног броја чланова Главног одбора.
Усвојене измјене и допуне из претходног става разматра и потврђује
Скупштина НДП-а, на првом засједању након њиховог усвајања.

Бањалука, 16. новетбар 2015. године

