СТАТУТ

ДЕМОКРАТСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА

Бања Лука, 17. јун 2017. године

На основу чл. 13. и 14. Закона о политичким организацијама („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 15/96 и 17/02), Скупштина Демократског народног савеза, на
сједници одржаној дана 17. јуна 2017. године, доноси

СТАТУТ
ДЕМОКРАТСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Демократски народни савез (у даљем тексту ДНС) је добровољна, самостална и
независна политичка организација у коју се учлањују грађани на основу своје слободно
изражене воље, прихватајући политички програм и Статут ДНС-а.
ДНС је политичка организација која се вршењем власти и на други начин залаже
за успостављање и очување демократског поретка, користећи сва расположива Уставом
и Законом дозвољена средства, бори за парламентарну демократију, владавину права и
поштовање људских права и слобода свих грађана Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
Члан 2.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Статутом Демократског народног савеза утврђују се:
Циљеви ДНС-а и начин њиховог остваривања,
Назив, сједиште и симболи,
Унутрашња организација,
Чланство,
Права, обавезе и одговорности чланова ДНС-а,
Органи ДНС-а,
Заступање и представљање,
Начин стицања, кориштења и располагања средствима,
Доношење Статута и општи акти ДНС-а,
Престанак рада ДНС-а,
Јавност рада,
Прелазне и завршне одредбе.
Члан 3.
Програм и Статут ДНС-а су највиши правни акти ДНС-а.
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ЦИЉЕВИ СТРАНКЕ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА
Члан 4.

Циљеви ДНС-а су:
‒ изградња стабилне, правне, демократске и просперитетне Републике Српске и
Босне и Херцеговине и очување интереса народа,
‒ поштoвање основних начела парламентарне демократије,
‒ поштoвање људског достојанства, слободе и једнакости човјека и грађанина,
‒ истицање приватне својине и тржишне привреде као најефикаснијег облика
власништва, осим у стратешким областима значајним за РС и БиХ,
‒ ефикаснија и одговорнија државна управа и независно правосуђе,
‒ пуноправно чланство БиХ и Републике Српске у Европској унији,
‒ социјална сигурност грађана.
ДНС, организован и утемељен као народна странка отворена за све народе и
грађане и све слојеве друштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини, оствариваће
сарадњу са свим политичким партијама и странкама, невладиним организацијама и
удружењима грађана у Републици Српској, Босни и Херцеговини и иностранству, те са
представницима међународних организација у Републици Српској и Босни и
Херцеговини и међународним организацијама и институцијама у Европи и свијету,
посебно са странкама народњачке оријентације које дјелују кроз Европску народну
странку.
II НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛИ СТРАНКЕ
Члан 5.
Назив странке је ''ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ''.
Скраћени назив Странке је ''ДНС''.
У међународним контактима користи се назив на енглеском језику ''Democratic
peoples alliance''.
Члан 6.
Сједиште ДНС-а је у Бањој Луци, Алеја Светог Саве 20, Република Српска, Босна и
Херцеговина.
Члан 7.
ДНС има својство правног лица и свој рачун.
ДНС има печат и штамбиљ.
Печат ДНС-а је округлог облика, пречника 35 милиметара, који садржи назив
странке и сједиште, исписан ћирилицом и латиницом.
Штамбиљ ДНС-а је правоуглог облика, димензија 60х40 милиметара, а садржи
назив и сједиште ДНС-а и назнаку броја и датума запримања писмена на која се
штамбиљ утискује.
О руковању, кориштењу и чувању печата и штамбиља ДНС-а стара се генерални
секретар ДНС-а или лице које он писмено овласти.
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Члан 8.
Симбол ДНС-а је стилизован знак црвено-плаво-бијеле боје изнад назива ''ДНС'' и
симболизује демократско опредјељење, отвореност и јединство унутар ДНС-а.
Застава ДНС-а је правоугаоног облика, бијеле боје, у чијем средњем дијелу је
исписан симбол ДНС-а.
Слава ДНС-а је дан Светог великомученика Димитрија – Митровдан.
III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 9.
ДНС се организује на сљедећим начелима:
‒ јединству ДНС-а,
‒ територијалној организацији ДНС-а,
‒ демократском начину одлучивања,
‒ одговорности органа ДНС-а,
‒ политичкој и моралној одговорности појединаца, а посебно функционера и
изабраних и именованих чланова ДНС-а у органе власти у Републици Српској и
БиХ,
‒ слободној иницијативи, ефикасном одлучивању, поштивању и спровођењу
одлука органа и тијела ДНС-а донесених у складу са Статутом ДНС-а.
Члан 10.
Са циљем промовисања политичког програма ДНС-а и окупљања чланова и
истомишљеника те обављања дјелатности утврђених овим Статутом, ДНС се организује у
сљедеће облике:
‒ мјеснe организације ДНС-а,
‒ општински и градски одбори ДНС-а,
‒ регионални одбори ДНС-а и
‒ организације младих и жена.
Члан 11.
Као посебан организациони облик у оквиру унутрашње организације ДНС-а
формирају се:
‒ Организација младих ДНС-а и
‒ Организација жена ДНС-а.
Организације младих и жена ДНС-а могу установљавати ниже организационе
облике свог дјеловања на територијалном принципу.
Организацијама младих и жена ДНС-а обезбјеђује се адекватна заступљеност у
органима ДНС-а.
У случају да се након проведених страначких избора не постигне одговарајућа
заступљеност, Предсједништво може кооптирати одговарајући број младих и жена, на
приједлог њихових органа, у органе ДНС-а.
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Организовање и начин рада организација младих и жена ДНС-а ближе се уређују
правилницима које доносе њихови органи уз сагласност извршних органа ДНС-а за сваки
ниво организовања.
1. Мјесне организације ДНС-а

Члан 12.

Мјесна организација је основни облик организовања ДНС-а на мјесном подручју у
оквиру локалне заједнице, општине или града.
Органи мјесне организације, у принципу, су:
‒ скупштина мјесне организације,
‒ мјесни одбор,
‒ предсједник мјесног одбора и
‒ предсједништво мјесног одбора.
Задатак мјесне организације је нарочито:
‒ расправљање о политичким проблемима и одлучивање о политичким питањима у
оквиру свог дјелокруга,
‒ спровођење политике ДНС-а на подручју дјеловања мјесне организације,
‒ обављање подробне анализе о изборним резултатима ДНС-а након проведених
локалних и општих избора, обавезно узимајући у обзир резултат на претходним
изборима, те резултат сваке политичке странке која је на тим изборима имала
представнике са тог подручја,
‒ обавјештавање органа локалне организације о ставовима мјесне организације.
Критеријуме о броју чланова мјесних одбора, као и број чланова предсједништва
мјесног одбора, те друга питања битна за рад мјесне организације ближе се уређују
статутарном одлуком локалне организације ДНС-а.
Мјесне организације ДНС-а образују се за једно или више насељених мјеста или за
дио насељеног мјеста, а окупљају чланство које има пребивалиште или боравиште на
подручју тих насеља.
2. Општински и градски одбори ДНС-а
Члан 13.
Општински, односно градски одбори се образују за подручје општине, односно
града, а окупљају чланство које има пребивалиште или боравиште на подручју те
општине, односно града.
Општински, односно градски одбори могу организовати посебне одборе младих и
одборе жена, уколико сматрају да ће њихов рад бити ефикаснији и рационалнији.
Члан 14.
Органи општинских/градских организација су:
‒ скупштина,
‒ општински/градски одбор,
‒ предсједништво општинског/градског одбора,
‒ предсједник општинског/градског одбора,
‒ статутарна комисија општинског/градског одбора
‒ надзорни одбор општинског/градског одбора.
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Члан 15.
Скупштина је највиши орган општинске/градске организације.
Скупштина се сазива као редовна и ванредна. Редовна Скупштина се сазива
најмање једном у четири године (у правилу послије локалних избора), а ванредна по
потреби.
Општински/градски одбор је дужан да сазове ванредну скупштину на захтјев:
‒ предсједништва општинског/градског одбора,
‒ предсједника општинског/градског одбора,
‒ једне трећине укупног броја мјесних одбора ДНС-а.
Скупштину чине:
‒ чланови ДНС-а по функцији: градоначелници/начелници општина, замјеници
градоначелника/начелника и одборници скупштине општине/града,
‒ изабрани делегати мјесних организација према критеријумима које утврди
општински/градски одбор на приједлог предсједништва одбора и
‒ изузетно заслужни чланови ДНС-а, по одлуци општинског/градског одбора.
Скупштина бира и разрјешава предсједника и чланове општинског/градског
одбора, делегате Скупштине ДНС, чланове статутарне комисије и надзорног одбора, у
складу са Правилником о кандидовању и избору у органе ДНС-а.
Скупштина усваја статутарну одлуку која ближе регулише питања организовања
општинске/градске организације. Одлука мора бити у складу са овим статутом.
Члан 16.
Општински/градски одбор је орган локалне организације који се формира за
подручје општине/града.
Општински/градски одбор:
‒ води политику ДНС-а на територији локалне заједнице,
‒ сазива скупштину локалне организације,
‒ бира и разрјешава замјеника предсједника, потпредсједнике, чланове
предсједништва, секретара и благајника,
‒ одлучује о формирању и распуштању мјесног одбора,
‒ спроводи одлуке органа ДНС-а на свом подручју,
‒ именује општински/градски изборни штаб,
‒ предлаже листу кандидата за одборнике,
‒ предлаже кандидате за чланове Главног одбора од којих адекватан број мора
бити из реда жена и младих и доставља их Регионалном обору,
‒ предлаже листу кандидата за посланике и друге изборне функције и доставља
их регионалном одбору,
‒ одлучује о искључењу чланова општинске/градске организације ДНС-а,
‒ формира ресорне одборе и комисије,
‒ доноси одлуку о измјени Статутарне одлуке између двије сједнице Скупштине,
на приједлог Статутарне комисије општинског/градског одбора,
‒ обавља и друге послове предвиђене општим актима Странке.
Општински/градски одбор нема статус правног лица, осим ако Предсједништво
ДНС-а не одлучи другачије.
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Члан 17.
Предсједништво општинског/градског одбора је политичко-извршни орган
локалне организације ДНС-а.
Предсједништво:
‒ спроводи одлуке општинског/градског одбора између двије сједнице,
‒ припрема сједнице општинског/градског одбора,
‒ одлучује о питањима из делегиране надлежности општинског/градског
одбора, координира рад ресорних одбора и комисија,
‒ предлаже општинском/градском одбору распуштање мјесних одбора и
именује повјеренике.
Број чланова и састав предсједништва општинског/градског одбора ДНС ближе се
уређују Статутарном одлуком, водећи рачуна о учешћу координатора за одређена
територијална подручја ради бржег протока информација и потреба чланова са тог
подручја и адекватној заступљености младих и жена.
На приједлог предсједништва, општински/градски одбор кооптира одређен број
чланова у свој састав у циљу очувања континуитета изворних принципа политичког
дјеловања.
Чланови предсједништва, у принципу, су:
‒ предсједник општинске/градске организације ДНС-а,
‒ замјеник предсједника општинске/градске организације ДНС-а,
‒ потпредсједници општинске/градске организације ДНС-а,
‒ предсједник Клуба одборника ДНС-а у скупштини локалне заједнице,
‒ секретар општинског/градског одбора ДНС-а,
‒ рејонски координатори,
‒ предсједник локалне организације младих ДНС-а,
‒ предсједница одбора жена ДНС-а,
‒ чланови Главног одбора из тог општинског/градског одбора.
Члан 18.
Предсједник општинског/градског одбора:
‒ представља и заступа одбор,
‒ предсједава скупштином, општинским/градским одбором и предсједништвом,
‒ предлаже општинском/градском одбору кандидате за замјеника
предсједника, потпредсједнике и секретара,
‒ координира рад органа ДНС-а на нивоу општине/града,
‒ проводи одлуке одбора и других органа ДНС-а,
‒ одобрава исплате и одговоран је за финансијско пословање одбора.
Статутарном одлуком се утврђује број потпредсједника општинског/градског
одбора и њихов дјелокруг рада.
Кандидат за предсједника општинског/градског одбора ДНС-а је дужан да
скупштини предложи програм и начин његове реализације за мандатни период на који
се бира.
Кандидата за предсједника општинског/градског одбора мора предложити
најмање једна трећина мјесних одбора или предсједништво општинског/градског
одбора ДНС-а.
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Члан 19.
Статутарна комисија општинског/градског одбора:
‒ предлаже статутарну одлуку општинске/градске организације, као и њене
измјене и дoпуне између двије скупштине а на захтјев Предсједника
општинског/градског одбора,
‒ оцјењује статутарност појединих одлука органа општинског/градског одбора,
‒ тумачи статутарну одлуку на захтјев мјесне организације или органа
општинског/градског одбора.
Статутарна комисија има предсједника и два члана.
Чланови статутарне комисије не могу истовремено бити чланови надзорног
одбора и дисциплинске комисије.
Члан 20.
Надзорни одбор општинске/градске организације:
‒ контролише материјално-финансијско пословање општинске/градске
организације,
‒ брине о законитом располагању имовином.
Надзорни одбор има предсједника и два члана, који не могу истовремено бити и
чланови општинског/градског одбора ДНС-а.
3. Регионални одбори ДНС-а

Члан 21.

Регионални одбори се образују као оперативни органи који координирају и
усмјеравају рад ДНС-а и образују се за општине и градове у саставу који чине изборне
јединице, у складу са Изборним законом.
Одлуку о броју регионалних одбора доноси Главни одбор на приједлог
Предсједништва ДНС-а.
Задатак регионалног одбора је да координира политичку активност општинских
одбора на подручју за које је образован и заузима одређене ставове о битним питањима
за функционисање ДНС-а на тој регији, о којима преко предсједника регионалног одбора
обавјештава Предсједништво ДНС-а.
Регионални одбор чине предсједници општинских/градских одбора и чланови
Главног одбора са тог подручја.
Регионални одбор предлаже Главном одбору кандидате за:
‒ чланове Главног одбора из регије,
‒ чланове Предсједништва ДНС-а,
‒ посланике Народне скупштине Републике Српске и Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине,
‒ предсједника Републике Српске и члана Предсједништва Босне и Херцеговине и
‒ делегате за Дом народа БиХ и Вијеће народа Републике Српске.
Члан 22.
Регионални одбор из свог састава бира предсједника, до два потпредсједника и
секретара.
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Регионални одбор предсједника и потпредсједника бира уз претходно
прибављено мишљење Предсједника Странке.
Начин рада и доношења одлука регионалног одбора уређује се пословником о
раду регионалног одбора чији садржај усваја Главни одбор.
IV ЧЛАНСТВО

Члан 23.

Члан ДНС-а може бити сваки пунољетан грађанин који прихвата Програм и Статут
ДНС-а и који није члан друге политичке организације.
Члан 24.
Учлањење у ДНС врши се потписивањем приступнице.
Члану ДНС-а издаје се чланска карта.
Члан 25.

Чланство у ДНС-у престаје:
‒ иступањем и
‒ искључењем.
Поступак и надлежности органа у вези са искључењем из ДНС-а уређују се
Правилником о дисциплинској одговорности.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ДНС-а
Члан 26.
Права члана ДНС-а су:
‒ да бира и буде биран у органе ДНС-а,
‒ да активно учествује у раду органа ДНС-а,
‒ да предлаже и буде предлаган за све изборне функције,
‒ да буде информисан о раду органа ДНС-а и о раду представника ДНС-а у
органима власти,
‒ да покреће иницијативе и приједлоге са циљем унапређења дјеловања ДНС-а,
‒ да активно учествује у креирању политике ДНС-а.
Члан 27.
Дужности члана ДНС-а су:
‒ да спроводи програмска начела и ставове ДНС-а,
‒ да извршава задатке које му повјере органи ДНС-а,
‒ да чува и унапређује углед ДНС-а,
‒ да се у изборној кампањи залаже за успјех ДНС-а,
‒ да плаћа чланарину.
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Члан 28.
Односи унутар ДНС-а заснивају се на:
‒ начелима демократије,
‒ слободном изражавању мишљења унутар органа ДНС-а,
‒ равноправности и међусобном уважавању,
‒ одговорности чланства и руководства,
‒ поштовању и спровођењу демократски усвојених одлука.
VI ОРГАНИ ДНС-а

Члан 29.

Органи ДНС-а су:
‒ Скупштина ДНС-а,
‒ Главни одбор ДНС-а,
‒ Предсједништво ДНС-а,
‒ Предсједник ДНС-а,
‒ Надзорни одбор ДНС-а и
‒ Статутарна комисија ДНС-а.
Мандат изабраних органа траје 4 (четири) године.
1. Скупштина

Члан 30.

Скупштина је највиши орган ДНС-а.
Скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна Скупштина се сазива најмање
једном у четири године, у принципу послије локалних избора, а ванредна по потреби.
Скупштина се сазива по одлуци Главног одбора који одређује мјесто гдје ће се
Скупштина одржати, датум и дневни ред скупштине.
Члан 31.
Главни одбор је дужан да сазове ванредну скупштину на захтјев:
‒ предсједништва ДНС-а,
‒ два регионална одбора ДНС-а,
‒ једне трећине укупног броја локалних организација ДНС-а,
‒ предсједника ДНС-а.
Члан 32.
Скупштина:
‒ доноси Програм и Статут ДНС-а,
‒ разматра и усваја извјештај предсједника о активностима ДНС-а између двије
сједнице скупштине,
‒ утврђује главне правце дјеловања ДНС-а,
‒ бира и разрјешава предсједника, Главни одбор, надзорни одбор и статутарну
комисију.
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Члан 33.
Скупштину чине:
‒ по два представника из сваког општинског/градског одбора (предсједник
одбора и још један изабрани члан),
‒ представници општинских/градских организација изабрани у складу са
критеријумима које утврђује предсједништво ДНС-а, водећи рачуна посебно о
резултатима на посљедњим одржаним изборима, као и о изабраним
функционерима на локалном и републичком нивоу,
‒ чланови Предсједништва ДНС-а,
‒ Посланици у Народној скупштини Републике Српске и посланици у
Парламентарној скупштини БиХ,
‒ делегати у Дому народа ПС БиХ и Вијећу народа Републике Српске,
‒ одборници, начелници и замјеници начелника општина и градова,
‒ заслужни чланови ДНС-а, по одлуци Главног одбора ДНС-а.
2. Главни одбор
Члан 34.
Главни одбор је највиши орган одлучивања између двије скупштине.
Главни одбор се састаје најмање једном у три мјесеца.
Члан 35.
Главни одбор чине:
‒ предсједник,
‒ замјеник предсједника,
‒ потпредсједници,
‒ генерални секретар,
‒ посланици у Народној скупштини РС и Парламентарној скупштини БиХ,
‒ делегати у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и Вијећу народа РС,
‒ министри у Влади Републике Српске и Савјету министара БиХ,
‒ посланици, делегати и министри из ранијих сазива законодавних органа и
извршне власти,
‒ предсједник Статутарне комисије,
‒ 184 члана од којих 144 чланa бира Скупштина из реда својих чланова, на
приједлог општинских и градских организација, а 40 чланова верификује
Главни одбор на приједлог Предсједништва, у циљу очувања континуитета и
изворних начела политичког рада и дјеловања у складу са одредбама Статута
ДНС-а.
У изузетним случајевима, Главни одбор може донијети одлуку о већем броју
чланова Главног одбора која се верификује на сљедећој сједници Скупштине.
Критеријуми за избор чланова Главног одбора су:
‒ изборни резултат локалне организације у укупном резултату ДНС-а,
‒ изборни резултат локалне организације остварен у матичној општини,
‒ дугогодишњи активни рад у ДНС-у и
‒ територијална заступљеност.
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Члан 36.
Главни одбор:
‒ утврђује стратешка питања и оперативне циљеве и задатке ДНС-а,
‒ утврђује приједлоге докумената програмског и статутарног карактера,
‒ доноси изборни програм ДНС-а и одлучује о учешћу на изборима на свим
нивоима (платформа за изборе),
‒ бира и разрјешава Предсједништво, замјеника предсједника, потпредсједнике
и генералног секретара ДНС-а,
‒ одлучује о учешћу у влади и другим органима власти,
‒ утврђује облике сарадње са другим странкама и партијама, у земљи и
иностранству,
‒ разматра и усваја извјештај Предсједништва,
‒ разматра и усваја извјештаје о раду регионалних одбора,
‒ предлаже делегате за Скупштину ДНС-а из категорија заслужних чланова,
‒ доноси коначне одлуке о искључењу неактивних чланова из Главног одбора и
кооптирању нових чланова, на приједлог регионалног одбора из којег је био
искључени члан Главног одбора, с тим да се на овај начин може замијенити
највише једна четвртина броја чланова Главног одбора,
‒ на приједлог Предсједништва образује стална или повремена тијела за све или
повремене послове из своје надлежности,
‒ одлучује о евентуалној жалби на одлуке Предсједништва о распуштању
локалне организације или искључењу из странке,
‒ усваја финансијски план и извјештај о финансијском пословању,
‒ усваја извјештај надзорног одбора,
‒ доноси пословник о свом раду,
‒ доноси опште акте утврђене овим статутом,
‒ утврђује број чланова Главног одбора из појединих општинских и градских
одбора,
‒ након датог мишљења Предсједника и Предсједништва ДНС-а, усваја
приједлоге посланичких листа за Народну скупштину Републике Српске и
Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине,
‒ одлучује о кандидатима за предсједника Републике Српске, члана
Предсједништва Босне и Херцеговине те делегате у Дому народа Босне и
Херцеговине и Вијећу народа Републике Српске.
3. Предсједништво

Члан 37.

Предсједништво је политичко-извршни орган ДНС-а.
Чланови Предсједништва су:
‒ предсједник ДНС-а,
‒ замјеник предсједника ДНС-а,
‒ потпредсједници ДНС-а,
‒ генерални секретар ДНС-а,
‒ предсједници регионалних одбора,
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‒ предсједници клубова посланика ДНС-а у НСРС и ПСБиХ или њихови
замјеници, ако су предсједници већ чланови Предсједништва по другом
основу,
‒ предсједник Младих ДНС-а,
‒ предсједница Одбора жена ДНС-а.
Изузетно, број чланова Предсједништва ДНС-а из става 2. овог члана се може
повећати уколико дође до:
- уједињења са другим политичким странкама,
- прикључења ДНС-у угледних личности из привредног и друштвеног
живота.
Члан 38.
Предсједништво обезбјеђује јединство дјеловања ДНС-а и утиче на успјех
политике ДНС-а у духу Програма.
Предсједништво врши сљедеће послове:
‒ извршава актуелну политику ДНС-а, на основу Програма ДНС-а, ставова
Скупштине и одлука и закључака Главног одбора ДНС-а,
‒ припрема сједнице Главног одбора и спроводи његове одлуке између два
засједања,
‒ одлучује о питањима из делегиране надлежности Главног одбора, што се
верификује на првој наредној сједници Главног одбора,
‒ координира рад Клуба посланика у Народној скупштини Републике Српске и
Парламентарној скупштини БиХ и делегата у Вијећу народа РС и Дома народа
ПС БиХ,
‒ утврђује приједлоге за посланике и остале државне функције, на приједлог
регионалних одбора и након мишљења предсједника,
‒ даје сагласности за избор кандидата ДНС-а на функције и дужности у
јединицама локалне самоуправе,
‒ на приједлог предсједника, доноси одлуку о распуштању органа локалне
организације и искључењу чланова из ДНС-а, као првостепени орган, и
именује повјеренике,
‒ спроводи унутарстраначке изборе у локалним организацијама, на основу
посебне одлуке,
‒ доноси правилник о раду стручне службе,
‒ доноси финансијски план и води финансијску политику ДНС-а,
‒ образује стална или повремена тијела за послове из своје надлежности,
‒ доноси пословник о свом раду,
‒ обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима ДНС-а.
3.1.

Колегијум Предсједништва ДНС-а
Члан 39.

Колегијум Предсједништва ДНС-а је извршно-оперативни орган који извршава
политику Главног одбора и Предсједништва, у складу са Статутом ДНС-а.
Чланови Колегијума Предсједништва ДНС-а су:
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‒
‒
‒
‒

предсједник,
замјеник предсједника,
потпредсједници,
генерални секретар.
Колегијум Предсједништва ДНС-а припрема сједница органа ДНС-а и, на
приједлог предсједника, расправља и доноси одлуке о битним политичким питањима из
надлежности Предсједништва ДНС-а које доставља на потврду Предсједништву ДНС-а на
наредној сједници Предсједништва.
Колегијум Предсједништва разматра питања која се односе на старање о
кадровима Странке, њиховом правилном усмјеравању и распореду, предлаже и прати
спровођење кадровске политике ДНС-а.
4. Предсједник
Члан 40.

Предсједник:
‒ представља и заступа ДНС,
‒ предсједава Скупштином, Главним одбором и Предсједништвом ДНС-а,
‒ предлаже Главном одбору кандидате за замјеника предсједника,
потпредсједнике и генералног секретара,
‒ даје писмену потврду на избор кандидата за функције: предсједника
регионалних одбора и предсједника општинских/градских организација ДНС-а,
‒ даје мишљење Главном одбору ДНС-а на листу кандидата за посланике
Народне скупштине Републике Српске и Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине као и кандидате за предсједника Републике Српске, члана
Предсједништва Босне и Херцеговине и делегате за Дом народа БиХ и Вијеће
народа Републике Српске,
‒ даје мишљење Предсједништву ДНС-а за избор кандидата ДНС-а на функције
и дужности у јединицама локалне самоуправе, Републике Српске и БиХ,
‒ у случајевима нефункционисања општинског/градског одбора као и у случају
дјеловања појединца или више лица мимо званично утврђене политике ДНСа, предлаже Предсједништву одлуку о распуштању општинског/градског
одбора, као и искључењу из чланства ДНС-а појединца или више лица, а у
циљу отклањања сукоба у функционисању општинског/градског одбора, који
као такав нарушава углед ДНС-а,
‒ предлаже Предсједништву кандидата за руководиоца информативне службе и
портпарола ДНС-а,
‒ координира рад органа ДНС-а,
‒ стара се о остваривању програмских задатака и циљева ДНС-а,
‒ сазива сједнице Главног одбора и Предсједништва ДНС-а,
‒ одобрава исплате и располаже материјално-финансијским средствима.
Кандидат за предсједника ДНС-а је дужан да Скупштини предложи програм и
начин реализације програма за мандатни период на који се бира.
Кандидата за предсједника ДНС-а мора предложити најмање једна трећина
општинских одбора ДНС-а.
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4.1.

Замјеник предсједника
Члан 41.

ДНС има замјеника предсједника.
Замјеника предсједника бира Главни одбор на приједлог предсједника ДНС-а.
Изабран је онај кандидат који добије натполовичну већину гласова од укупног
броја чланова Главног одбора.
Замјеник предсједника замјењује предсједника у случају његове спријечености
или немогућности да обавља функцију предсједника и тада има права, овлаштења и
одговорности предсједника ДНС-а и задужен је за одређене области које му одреди
Главни одбор, Предсједништво и предсједник.
Замјеник предсједника за свој рад одговара Главном одбору и предсједнику ДНС-а.
4.2.

Потпредсједници
Члан 42.

ДНС има до шест потпредсједника, који се бирају на основу сљедећих принципа:
три се бирају по територијалном принципу, у складу са Изборним законом БиХ и
изборним јединицама за избор посланика у Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ у Републици Српској,
‒ четврти се бира за подручје Федерације БиХ,
‒ пети и шести у случају евентуалног уједињења ДНС-а са другим политичким
партијама, из политичке партије која се ујединила са Демократским народним
савезом, са задатком праћења рада организационих јединица ДНС-а на нивоу
територијалне организације, извјештавањем и предлагањем мјера за унапређење
рада тих јединица, и на унапређењу међународних односа ДНС-а са странкама
сличне политичке оријентације из међународне заједнице.
Потпредсједници ДНС-а помажу предсједнику ДНС-а у раду, организују и
координирају рад ДНС-а у областима које им одреди предсједник и за које их задужи
Главни одбор или на основу одлуке Главног одбoра, те врше и друге послове које им
одреде Главни одбор и предсједник ДНС-а.
‒

5. Надзорни одбор

Члан 43.

Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање ДНС-а и
управља имовином ДНС-а.
Надзорни одбор има предсједника и четири члана који не могу истовремено бити
чланови Главног одбора.
Надзорни одбор обавезно подноси извјештај Главном одбору једанпут годишње.
6. Статутарна комисија

Члан 44.

Статутарна комисија има предсједника и четири члана.
Статутарна комисија:
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‒ тумачи Статут и друга општа акта ДНС-а,
‒ припрема нацрт Статута, предлаже измјене и допуне Статута и других аката
ДНС-а,
‒ координира рад статутарних комисија у општинским и градским
организацијама ДНС-а,
‒ оцјењује статутарност појединачних аката органа ДНС-а, те рјешава сукоб
надлежности органа ДНС-а.
Члан 45.
Надзорни одбор и статутарна комисија доносе пословник о раду којим ближе
уређују начин свог рада.
7. Генерални секретар

Члан 46.

Генерални секретар ДНС-а:
‒ помаже предсједнику ДНС-а при испуњавању његових задатака и све послове
извршава у договору са предсједником,
‒ учествује у припреми и раду органа странке, те припрема и осигурава
организацијске, материјалне и техничке услове за њихов рад,
‒ спроводи одлуке органа странке, активно сарађујући са регионалним
одборима ДНС-а, усклађујући њихов рад,
‒ може учествовати на сједницама регионалних и општинских одбора, са
савјетодавним правом у оквиру програмских циљева ДНС-а и Статута,
‒ стара се о непосредном извршавању одлука и ставова органа ДНС-а,
‒ обавјештава општинске и регионалне одборе о ставовима и одлукама
Предсједништва и Главног одбора,
‒ руководи радом стручне службе,
обавља и друге послове, у договору са предсједником, замјеником предсједника и
потпредсједницима ДНС-а.
8. Политички савјет ДНС-а

ДНС-а.

Члан 47.

Политички савјет ДНС-а је савјетодавни орган Предсједништва и Главног одбора

Политички савјет ДНС-а чине: предсједник, замјеник предсједника и до 17
чланова.
Главни одбор (Предсједништво) именује Политички савјет ДНС-а, на приједлог
предсједника ДНС-а.
Политички савјет ДНС-а одговара Главном одбору и предсједнику ДНС-а.
Предсједник Политичког савјета ДНС-а присуствује сједницама Предсједништва
ДНС-а, без права одлучивања.
Општински и градски одбори могу основати политички савјет као своја стручна и
савјетодавна тијела.
Одлуку о оснивању, саставу, садржају и начину рада Политичког савјета ДНС-а и
политичких савјета општинских/градских организација доноси Предсједништво ДНС и
општински и градски одбори.
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Политички савјет ДНС-а доноси годишњи програм свога рада.
Члан 48.
Политички савјет ДНС-а:
‒ расправља стратешка, а по потреби и захтјеву органа Странке, актуелна и
конкретна политичка, економска, социјална и безбједносна питања, као и питања
која су утврђена програмом и стратегијом дјеловања ДНС-а,
‒ расправља политичка, економска, програмска и идеолошка питања значајна за
утврђивање стратегије и политике дјеловања ДНС-а у унутрашњој и спољној
политици,
‒ предлаже органима ДНС-а програме мјера и активности у општим и ресорним
политикама, програмска документа и изборну и програмску платформу ДНС-а,
‒ припрема, на захтјев органа ДНС-а и по потреби, информације о политичкој,
економској и безбједносној ситуацију у Републици Српској и БиХ и, по закључку
органа ДНС-а, доставља их општинским и градским одборима који о њима
обавјештавају органе и чланство ДНС-а.
У раду Политичког савјета ДНС-а, на позив предсједника као и политичког савјета
општинских и градских организација, могу учествовати научни и стручни радници који
нису његови чланови.
8. Секретар за међународну сарадњу
Члан 49.
Ради развијања, остваривања и координације сарадње и односа са сродним
политичким странкама у региону и свијету, Предсједништво ДНС-а именује секретара за
међународну сарадњу.
9. Радна тијела

Члан 50.

Ради расправљања, одлучивања и утврђивања приједлога, сугестија и мишљења
о питањима у појединим областима и проучавања актуелних питања из рада ДНС-а,
Главни одбор образује комисије и одборе као стална радна тијела.
Комисије и одбори могу, по потреби, образовати пододборе и сталне или
повремене радне тимове, посебном одлуком Предсједништва.
Стална радна тијела Главног одбора су:
‒ Комисија за праћење организационог стања и изградњу и функционисање ДНС-а,
‒ Одбор за привреду и пољопривреду,
‒ Одбор за друштвене дјелатности,
‒ Одбор за уставна питања, политички систем, правосуђе, управу и локалну
самоуправу,
‒ Одбор за кредитно-монетарни, девизни и банкарски систем, финансијске
организације и асоцијације,
‒ Одбор за европске интеграције, међународну и регионалну сарадњу.
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Главни одбор може посебном одлуком, на приједлог предсједника, формирати и
друга стална и повремена радна тијела.
Одлуку о оснивању радних тијела доноси Главни одбор, којом се уређује њихов
број, назив, састав, надлежности, начин рада и друга питања.
Радна тијела имају предсједника, замјеника предсједника и до седам чланова.
Послови и задаци комисија и одбора су:
‒ питања која разматрају органи ДНС-а,
‒ питања која произилазе из платформе и програмске оријентације ДНС-а,
‒ питања која су у програму рада представничких и других органа и институција
на свим нивоима.
Главни одбор, на приједлог предсједника, именује предсједника, замјеника
предсједника и чланове комисија и одбора.
Члан 51.
Комисија за праћење организационог стања и изградњу и функционисање ДНС-а
има предсједника, замјеника предсједника и до 7 (седам) чланова.
Комисија разматра питања која се односе на:
‒ организовање, изградњу и функционисање ДНС-а, као добровољне, самосталне и
независне политичке организације у коју се учлањују и у чијем раду учествују
грађани на основу своје слободно изражене политичке воље, прихватајући
политички програм и Статут ДНС-а,
‒ остваривање сарадње и односа са политичким странкама, невладиним
организацијама и удружењима у земљи и иностранству, као и међународним
организацијама и асоцијацијама, а посебно са странкама народњачке орјентације
у региону и у свијету,
‒ разматра актуелна питања остваривања улоге ДНС-а у раду скупштинских и других
представничких органа на свим нивоима власти и њено учешће у изграђивању и
спровођењу општих и ресорних политика,
‒ разматра питања која се односе на промовисање политичког програма ДНС-а,
омасовљења и окупљања чланова и истомишљеника и унапређивања облика
организовања и обављања дјелатности утврђених Статутом ДНС-а,
‒ разматра програмске документе, Статут и општа акта ДНС-а, даје тумачења и
упутства и прати њихову примјену,
‒ прати и анализира изборно законодавство и доношење и примјену других закона
и аката који се односе на област политичког организовања и финансирања
политичких организација и о томе припрема правна мишљења и даје приједлоге
и сугестије за њихову измјену и допуну,
‒

разматра и друга питања и обавља друге задатке на основу одлука органа ДНС-а.

Члан 52.
Одбор за привреду и пољопривреду има предсједника, замјеника предсједника и
7 (седам) чланова.
Разматра питања која се односе на:
‒ друштвено-економски и технолошки развој Републике,
‒ економске политике,
‒ развојне програме и пројекте,
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‒
‒
‒
‒

планирање и просторни план Републике,
развој мање развијених општина и региона,
енергетику, индустрију, рудно благо и друга привредна богатства,
спровођење приватизације и ревизије приватизације државног капитала у
предузећима и банкама,
‒ саобраћај и везе, изградњу и одржавање саобраћајница, изградњу инвестиционих
објеката,
‒ развој пољопривреде, задругарства и сеоских подручја.
Члан 53.
Одбор за друштвене дјелатности има предсједника, замјеника предсједника и до
7 (седам) чланова.
Разматра питања из надлежности која се односе на:
‒ образовање, васпитање, науку, културу, техничку културу и информисање,
‒ положај младих у друштву, заштиту права дјеце и младих, развој спорта,
‒ здравствено осигурање, здравствену заштиту, социјалну политику, питања из
области рада и радних односа.
Члан 54.
Одбор за уставна питања, политички систем, правосуђе, управу и локалну
самоуправу има предсједника, замјеника предсједника и до 7 (седам) чланова.
Разматра питања из надлежности која се односе на:
‒ праћење и проучавање примјене и остваривање Устава и законодавства,
‒ разматрање нацрта и приједлога закона и других аката које доноси Народна
скупштина са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом,
као и у погледу правне обраде,
‒ оснивање, организацију и функционисање органа власти и државне управе,
‒ политичко организовање и удруживање грађана, вјерске заједнице, изборни
систем и референдум,
‒ људска права, слободе, дужности човјека и грађанина,
‒ остваривање равноправности народа,
‒ организацију ресора унутрашњих послова,
‒ организацију и рад правосудних органа, адвокатуре, нотара и других видова
правне помоћи,
‒ територијалну организацију Републике и локалну самоуправу,
‒ имовинско-правне и облигационе односе.
Члан 55.
Одбор за кредитно-монетарни, девизни и банкарски систем, финансијске
организације и асоцијације има предсједника, замјеника предсједника и до 7 (седам)
чланова.
Разматра питања која се односе на:
‒ републички буџет,
‒ агенцију за банкарство,
‒ финансирање општих потреба,
‒ порезе, таксе и друге дажбине,
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‒ зајмове и задужења Републике,
‒ финансирање бржег развоја мање развијених општина и региона и допунска
средства општинама,
‒ кредитно-монетарни, девизни и банкарски систем, финансијске организације које
прикупљају штедне улоге и штедњу.
Члан 56.
Одбор за европске интеграције, међународну и регионалну сарадњу има
предсједника, замјеника предсједника и до 7 (седам) чланова.
Разматра питања која се односе на:
‒ праћење и усклађивање правног система Републике Српске са правним системом
Европске уније,
‒ праћење програма помоћи и сарадње са Европском унијом,
‒ разматрање међународних односа и регионалне сарадње, те политичких и
економски актуелности од посебног интереса за Републику,
‒ праћење и функционисање активности представништава и представника
Републике Српске у иностранству,
‒ праћење заступљености представника из Републике Српске у представништвима
БиХ у иностранству,
‒ успостављање сарадње са релевантним организацијама и фондацијама.
Члан 57.
Главни одбор може, на приједлог Предсједништва, образовати Етички одбор као
стално или повремено радно тијело.
Предсједништво, на приједлог Предсједника, доноси Кодекс понашања чланова
органа и радних тијела ДНС-а, којим се утврђују етичка правила и стандарди понашања у
остваривању њихових права и дужности и у раду и дјеловању ДНС-а.
Надлежност Етичког одбора је разматрање актуелних питања која су у вези са
утврђивањем одговорности чланова органа ДНС-а за повреде Статута и програмских
циљева и задатака ДНС-а и рушења улоге и угледа ДНС-а у друштву и унутарстраначком
раду.
Етички одбор има предсједника, замјеника предсједника и 3 (три) члана.
Предсједништво доноси Правилник о раду Етичког одбора.
10. Пословни директор

Члан 58.

ДНС има пословног директора.
Предсједништво именује пословног директора ДНС-а.
Пословни директор се стара о финансијском и материјалном пословању и
обезбјеђује законитост у управљању и располагању средствима и имовином ДНС-а.
Пословни директор подноси, најмање једном годишње, извјештај органима ДНС-а о
остваривању послова и задатака утврђених законом, Статутом и другим актима ДНС-а.
Пословни директор за свој рад одговара Предсједништву и предсједнику.
Пословни директор:
‒ предлаже опште акте из области финансијског пословања,
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‒ припрема годишњи финансијски план и финансијски извјештај,
‒ извршава послове у вези са инвестиционим улагањима и друге одлуке у складу са
законом и овим статутом.
Члан 59.
За потребе рада ДНС-а, у сједишту Главног одбора ДНС-а организује се стручна
служба.
Стручна служба, у координацији са генералним секретаром, припрема сједнице
органа ДНС-а, стара се о извршавању одлука и врши и друге послове које јој повјери
Предсједништво.
Члан 60.
У вријеме избора за потребе изборне кампање формира се Изборни штаб ДНС-а.
Чланове Изборног штаба именује Предсједништво ДНС-а, на приједлог
предсједника.
Чланови Изборног штаба могу бити професионално ангажовани појединци који
нису чланови ДНС-а.
Избори штаб:
‒ руководи припремама за изборе и изборним активностима,
‒ доноси план и одговарајућа изборна акта за спровођење избора и програм
изборних активности,
‒ стара се о спровођењу изборне кампање,
‒ организује дистрибуцију пропагандног изборног материјала,
‒ координира именовања и рад чланова органа и радних тијела за спровођење
избора у сталном и проширеном саставу који су изабрани и организовани у ДНС-у,
‒ обавља друге послове које му повјере: Главни одбор, Предсједништво и
предсједник ДНС-а.
Општински и градски одбори, за потребе изборне кампање формирају своје
изборне штабове.
VII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 61.
ДНС заступа и представља предсједник ДНС-а.
У случају његове спријечености или немогућности да обавља функцију,
предсједник може овластити замјеника предсједника или једног од потпредсједника,
ако је замјеник спријечен, да заступа и представља ДНС.
VIII НАЧИН СТИЦАЊА, КОРИШТЕЊА И РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА
ДНС стиче средства на основу:
‒ чланарине,
‒ прилога,

Члан 62.
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‒
‒
‒
‒
‒

поклона,
легата,
завјештања,
обављања привредне дјелатности у складу са Законом,
на основу Закона о финансирању политичких странака, других извора прихода
у складу са Законом.
Стручна служба Странке води књиговодство ДНС-а и послује у складу са
законским прописима.
Члан 63.
Средства се утврђују у складу са финансијским планом ДНС-а. За закониту и
рационалну употребу одговорни су предсједник и генерални секретар ДНС-а.
1. Награде и признања
Члан 64.
ДНС може установити награде и признања и друге видове захвалности
појединцима, органима и институцијама за допринос његовом установљењу, развоју и
афирмацији.
IX ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ОПШТИ АКТИ ДНС-а
Члан 65.
Поступак за доношење Статута, на приједлог предсједника, покреће
Предсједништво ДНС-а.
Статутарна комисија утврђује коначну радну верзију Статута и доставља је
Главном одбору на разматрање.
Главни одбор утврђује приједлог Статута и доставља га Скупштини на разматрање
и усвајање.
Статут је усвојен ако за њега гласа двотрећинска већина укупног броја делегата
Скупштине ДНС-а.
На захтјев Предсједника ДНС-а, Статутарна комисија ДНС-а припрема, те
Предсједништву и Главном одбору ДНС-а доставља на усвајање измјене и допуне Статута
ДНС између двије Скупштине ДНС-а.
Измјене и допуне Статута врше се на начин и у поступку за његово доношење.
Градски и општински одбори су дужни да у року 30 дана усагласе своје статутарне
одлуке аналогно измјенама и допунама Статута ДНС-а.
Члан 66.
Општи акти ДНС-а су:
‒ Статут,
‒ Пословници о раду: Скупштине, Главног одбора и Предсједништва,
‒ Правилник о дисциплинској одговорности,
‒ Правилник о кандидовању и избору у органе ДНС-а,
‒ Пословник о раду надзорног одбора,
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‒ Пословник о раду статутарне комисије,
‒ Пословник о раду дисциплинске комисије
‒ Пословник о раду клуба посланика,
‒ Правилник о чланаринама,
‒ Правилник о утврђивању кандидата за посланике и одборнике и
‒ друга акта која проистичу из Закона и овог статута.
Општи акти из става 1. овог члана у алинејама од 2. до 10. доноси Главни одбор на
приједлог Статутарне комисије.
X ПРЕСТАНАК РАДА ДНС-а
Члан 67.
Рад ДНС-а престаје одлуком Скупштине ДНС-а.
Уколико Скупштина није у могућности да се одржи, одлуку о престанку рада
доноси Главни одбор.
Скупштина, односно Главни одбор, доноси одлуку о преосталој имовини.
XI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 68.
Рад и дјеловање ДНС-а су јавни.
У посебним случајевима, када се расправљају одређена унутарстраначка питања,
органи Странке могу донијети одлуку о искључењу јавности.
Јавност рада и дјеловања ДНС-а обезбјеђује:
‒ рад у представничким тијелима,
‒ сарадња са медијима,
‒ учествовање представника медија на страначким скуповима, трибинама и
округлим столовима,
‒ конференције за новинаре,
‒ давањем саопштења, изјава и интервјуа представника ДНС-а,
‒ интернет активности и друштвене мреже,
‒ на друге начине којима се успостављају односи са грађанима.
Предсједништво доноси одлуку којом уређује оснивање, издавање и друга
питања значајна за рад гласила и других публикација ДНС-а.
У градским и општинским организацијама, одлуку о издавању гласила и других
публикација доноси извршни орган уз претходну сагласност Предсједништва ДНС-а.
Послове односа са јавношћу обавља Информативна служба.
Предсједништво, на приједлог предсједника, именује портпарола ДНС-а.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Статут ступа на снагу даном доношења.
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Главни одбор и општински и градских одбори могу, по потреби, својом одлуком, у
складу са овим статутом, пренијети дио својих овлаштења на ниже органе ДНС-а, с тим
да се донесене одлуке и други акти верификују на њиховим наредним сједницама.
Градски и општински одбори дужни су да у року од 90 дана усагласе своје одлуке
у складу са овим статутом.
Питања која нису дефинисана овим статутом уређују се осталим актима ДНС-а.
Остала акта ДНС-а доносе органи ДНС-а у складу са својим надлежностима.
Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи Статут ДНС-а усвојен 22. јуна
2013. године, као и Одлука о измјенама и допунама Статута ДНС-а од 20. јуна 2015.
године.
У Бањој Луци, 17. јун 2017. године
Предсједник ДНС
Марко Павић
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