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Септембар 2020. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Статутом Партије радикалне левице уређује се: назив и седиште политичке странке; симболи
визуелног идентитета; изглед и садржина печата политичке странке и организационих јединица по
територијалном принципу; програмски циљеви; услови и начин учлањaвања и престанка чланства;
права, обавезе и одговорности чланова; организација по територијалном принципу и унутрашња
организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин
одлучивања; заступање политичке странке; поступак за измене и допуне програма и статута и
поступак доношења и измена других општих аката политичке странке, ако их доноси; остваривање
јавности рада; начин одлучивања о удруживању политичке странке у шире политичке савезе у земљи
и иностранству и спајању политичке странке; начин финансирања политичке странке; начин
обављања унутрашње контроле финансијског пословања; лице одговорно за финансијско
пословање, подношење извештаја и вођење књига политичке странке и лице овлашћено да
контактира са надлежним органом; начин доношења одлуке о престанку рада; начин располагања
имовином политичке странке у случају престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање
политичке странке.
ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ, ИДЕЈЕ И НАЧЕЛА
ЧЛАН 1.
Партија радикалне левице (у даљем тексту: ПРЛ) бори се за социјалистичко друштво засновано на
једнакости, солидарности, слободи, демократији, интернационализму, антиимперијализму и
антифашизму, друштво у којем ће људи бити важнији од профита.
ПРЛ се залаже за Србију као секуларну републику у којој су гарантовани достојанствен рад слободан
од израбљивања, кров над главом, здрава храна и животна средина, бесплатно здравство и
образовање, родна равноправност и права мањина.
Реализација политике Партије радикалне левице остварује се одлуком надлежних органа ПРЛ у
складу са Статутом, Програмом и свим програмским документима које усвоје надлежни органи ПРЛ.
Залажући се за пуну равноправност мушкараца и жена, ПРЛ ће омогућити једнаку и равноправну
заступљеност чланова и чланица у свим органима странке, на кандидатским листама и при подели
мандата.
НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ЗНАК
ЧЛАН 2.
Назив странке је »Партија радикалне левице«. Скраћени назив је ПРЛ.
ПРЛ има својство правног лица.
Седиште Партије радикалне левице је у Београду.

ПРЛ има печат. Печат ПРЛ је округлог облика. У средишту печата се налази симбол ПРЛ, а по ободу
текст »Партија радикалне левице« исписан ћириличним писмом.
Печат организационих јединица по територијалном принципу ПРЛ је округлог облика. У средишту
печата се налази симбол ПРЛ, а по ободу текст »Партија радикалне левице« са називом
територијалне организације, исписан ћириличним писмом.
ПРЛ има знак. Знак чине стилизована звезда петокрака црвене боје и назив странке Партија
радикалне левице црним словима као део стилизације, у пуном или скраћеном облику. Назив може
бити исписан ћириличним или латиничним писмом.
ПРЛ има заставу. Застава је црвене боје са знаком и пуним или скраћеним називом странке у
средишту.
УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊAВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА У ПРЛ
ЧЛАН 3.
Чланови/це ПРЛ могу бити сви/е пунолетни грађани/ке који/је прихвате Програм и Статут ПРЛ на
основу потписане приступнице. Члан/ица ПРЛ не може бити члан/ица ниједне друге политичке
странке на територији Републике Србије или друге политичке организације која узима или је узимала
учешће на изборима на територији Републике Србије. У изузетним случајевима, могуће је да
чланови/чланице ПРЛ изађу на изборе на листама група или удружења грађана, по одлуци Главног
одбора.
Колективни чланови могу бити организације које прихвате Програм и Статут ПРЛ и преузму обавезу
да, као и други чланови/це, остварују у пракси ставове Програма и политику ПРЛ.
Чланови/це колективног члана могу се и индивидуално учланити у ПРЛ, са правима и обавезама
сваког индивидуалног члана/це.
Представљање колективног члана у органима и телима ПРЛ регулише се уговором о колективном
чланству, који усваја Главни одбор.
Чланство у ПРЛ престаје на основу писане изјаве о иступању из чланства, или на основу искључења, у
случају када се члан/ица не придржава одредби овог Статута или Програма ПРЛ.
Одлуку о искључењу (у форми решења) доноси Главни одбор, на основу претходно прибављеног
мишљења територијалне организације, односно, надлежне организације Радничке омладине или
Фронта жена ПРЛ члана/ице о чијем се искључењу одлучује и Комисије за медијацију уколико је
образована на предлог Главног одбора.
Тамо где нема организоване територијалне организације Главни одбор доноси одлуку на основу
претходно прибављеног мишљења од самог члана/ице.

Општински одбор, градски одбор, надлежна организација РО и ГО обавезни су да омогуће члану/ици
о чијем се искључењу одлучује да изнесе своје мишљење.
Уколико су мишљења територијалне организације, надлежне организације РО и ГО одбора у
супротности, одлуку о искључењу доноси ГО.
Даном доношења одлуке о искључењу искључени члан/ица је суспендован/а у свим страначким
правима и дужностима до коначности одлуке.
Искључени члан/ица има право обраћања Конгресу ПРЛ који у другом степену одлучује о
искључењу када је одлуку донео Главни одбор.
Одлука о искључењу је коначна када суспендовани/а члан/ица не поднесе захтев за
преиспитивање одлуке Главног одбора до сазивања прве наредне седнице Главног одбора или
Конгреса, или када Конгрес потврди одлуку ГО.
У периоду од заказивања седнице Конгреса, до завршетка заседања Конгреса, није дозвољено
искључивање чланова/ца.
Странка води евиденцију о чланству у складу са законом.
Главни одбор може донети Правилник о чланству којим се ближе уређује сам поступак учлањења.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА/ИЦА ПРЛ
ЧЛАН 4.
Чланови/це ПРЛ имају право, обавезу и одговорност да се ангажују на остваривању програмских
циљева странке.
Чланови/це ПРЛ имају право, обавезу и одговорност да преузимају иницијативе и дају предлоге у
вези остваривања програмских циљева и рада органа ПРЛ, да извршавају преузете обавезе и
учествују у раду органа ПРЛ.
ЧЛАН 5.
ПРЛ може, на образложени предлог и уз њихову сагласност, прогласити истакнуте домаће и стране
појединце/ке и организације за почасне чланове/ице странке.
ОРГАНИ ПРЛ
ЧЛАН 6.
Органи Партије радикалне левице су:
–
Конгрес Партије радикалне левице;
–
Главни одбор Партије радикалне левице;

–
–
–
–

Председништво Партије радикалне левице;
Надзорни одбор Партије радикалне левице;
Статутарни одбор Партије радикалне левице;
Извршни одбор Партије радикалне левице.

Конгрес, Главни одбор и Председништво ПРЛ могу својим одлукама образовати друге органе и
радна тела ПРЛ.
Женска организација се конституише као стални Фронт ПРЛ.
ПРЛ може да оснује Политички савет. Одлуку о онивању доноси Главни одбор.
КОНГРЕС ПРЛ
ЧЛАН 7.
Конгрес Партије радикалне левице је највиши орган ПРЛ. Конгрес ПРЛ чине делегати/киње
општинских одбора, односно градских одбора ПРЛ, тамо где не постоје општински одбори,
делегаткиње/ти Фронта жена ПРЛ (ФЖ), делегати/киње Радничке омладине (РО), функционалних
одбора и органа странке, чланови/це Главног одбора и чланови/це Председништва странке.
Одлуку о броју делегата/киња и поступку одређивања делегата/киња доноси Главни одбор ФРЛ.
Конгрес се редовно састаје најмање једанпут у две године, по правилу у пролеће.
Конгрес сазива Главни одбор ПРЛ, а заседање припрема Председништво ПРЛ.
Конгрес се мора ванредно сазвати и одржати у року од 21 дан од подношења предлога: 1/3
територијалних одбора, 1/3 чланова Главног одбора, Председништва, као и у случају распуштања
више од 15% територијалних одбора.
Уколико Главни одбор у предвиђеном року не сазове Конгрес, подносиоци/тељке предлога имају
право да сазову и одрже Ванредни Конгрес.
Конгрес доноси одлуке уколико је присутно више од половине укупног броја делегата/киња.
Одлуке се доносе апсолутном већином гласова присутних чланова/ца, осим уколико је за доношење
појединих одлука Статутом посебно одређена потребна већина.
ЧЛАН 8.
Конгрес Партије радикалне левице:
–
усваја Програм ПРЛ и одлучује о изменама и допунама Програма ПРЛ већином присутних
чланова/ица;
–
доноси Статут ПРЛ и одлучује о изменама и допунама Статута ПРЛ већином присутних
чланова/ица;

–
утврђује политичку стратегију ПРЛ;
–
бира и разрешава чланове/це Председништва и чланове/ице Главног одбора, Надзорног и
Статутарног одбора већином гласова присутних;
–
разматра и усваја извештаје о раду Председништва, Главног одбора и Надзорног и
Статутарног одбора;
–
доноси одлуку о престанку рада ПРЛ или удруживању са другом странком двотрећинском
већином гласова присутних чланова/ица;
–
одлучује о искључењу из чланства ПРЛ у другом степену;
–
доноси пословник о свом раду;
–
обавља друге послове од интереса за остварење циљева ПРЛ и рад органа странке, који нису
поверени другим органима.
ГЛАВНИ ОДБОР ПРЛ
ЧЛАН 9.
Главни одбор Партије радикалне левице је највиши политички орган ПРЛ између заседања Конгреса.
Главни одбор чини 30 чланова и чланица које бира Конгрес, чланови и чланице Председништва и
4 члана и чланице које аутономно делегира РО. Међу члановима/ицама ГО подједнако су
заступљена оба пола.
Главни одбор може да кооптира до 1/5 (петине) чланова/ица изабраних на Конгресу.
Председници/це територијалних одбора из којих није изабран ниједан члан Главног одбора по
аутоматизму постају чланови Главног одбора.
Председници/це новоизабраних – новооснованих општинских и градских одбора изабраних између
два редовна Конгреса су аутоматски чланови Главног одбора.
Главни одбор заседа најмање једанпут у 4 месеца, осим током летњег периода, и најмање 3 пута
годишње.
Мандат чланова/ица Главног одбора траје 2 године.
Главни одбор закључује Уговор о колективном чланству са заинтересованим организацијама.
Главни одбор може да одлучује уколико је присутна већина чланова/ца. Одлука је донета уколико је
за њу гласала већина присутних чланова/ица, уколико Статутом није прописана посебна већина.
Главни одбор може доносити одлуке писаним изјашњењем чланова/ица, као и путем савремених
технологија попут видео-конференција и сл. У изузетним ситуацијама чланови/це Главног одбора
могу гласати путем телефона.
Главним одбором председава члан/ица Председништва ког/коју одреди Председништво.
Главни одбор ПРЛ верификује листу чланова/ица Политичког савета на предлог Председништва.

Главни одбор је обавезан да разматра препоруке Политичког савета.
ЧЛАН 10.
Главни одбор Партије радикалне левице:
–
спроводи генералну политику и политичке ставове Конгреса;
–
утврђује предлог Програма, као и предлог измена и допуна Програма ПРЛ;
–
утврђује предлог измена и допуна Статута ПРЛ;
–
бира и разрешава Извршни одбор;
–
разматра и усваја годишњи план рада;
–
образује радна тела и именује њихове чланове/це;
–
доноси одлуку о учешћу на изборима, изборним и другим коалицијама ПРЛ;
–
одлучује о сарадњи, приступању или формирању ширих савеза и асоцијација у земљи и
иностранству и одређује представнике/це ПРЛ у њима;
–
доноси одлуку и склапа уговор о пријему колективног члана;
–
утврђује програм међународне сарадње, стара се о односима ПРЛ са одговарајућим
међународним партнерима и одлучује о учлањењу у међународне асоцијације;
–
сазива Конгрес ПРЛ;
–
утврђује годишњи, односно месечни износ чланарине;
–
одлучује о додељивању статуса почасног члана/це ПРЛ;
–
одлучује о коришћењу и располагању средствима и имовином ПРЛ;
–
усваја годишњи финансијски план који припрема Председништво;
–
разматра и усваја годишњи финансијски извештај који подноси Председништво;
–
одређује лица која су искључиво овлашћена да иступају у име странке, осим оних
предвиђених Статутом.
–
одлучује о суспензији територијалних одбора ПРЛ до коначне одлуке Конгреса;
–
доноси Пословник о свом раду;
–
образује комисију за медијацију под условом да се око њеног састава сагласе обе стране;
–
обавља друге послове од интереса за остваривање циљева и рада органа ПРЛ.
ЧЛАН 11.
ПРЕДСЕДНИШТВО ПРЛ
Председништво представља и заступа ПРЛ.
Председништво чини пет чланова и чланица које бира Конгрес на две године.
Чланови и чланице Председништва између себе бирају заступника/цу ПРЛ у смислу члана 15 Закона
о политичким странкама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 61/2015 - одлука УС). Одлуке везане за
заступање ПРЛ доноси Председништво.
Председништво одлучује уколико је присутно више од половине укупног броја чланова/ца
Председништва, већином гласова присутних чланова/ца, осим уколико за доношење појединих
одлука Статутом није предвиђена квалификована већина.

Председништво за свој рад, између заседања Конгреса, одговара Главном одбору.
Председништво ПРЛ стара се о законитости и исправности рада ПРЛ.
Члан/ица ПРЛ може обављати функцију члана/це Председништва у највише 2 мандата.
Сваки члан/ица Председништва има овлашћење финансијског налогодавца у односу на средства и
имовину ПРЛ. Председништво може пренети овлашћење финансијског налогодавца у односу на
средства и имовину ПРЛ на лице које овласти.
ЧЛАН 12.
Надлежности Председништва су:
‐ Да заступа одлуке и ставове Конгреса и Главног одбора;
‐ Предлаже Главном одбору одлуке о сарадњи, приступању или формирању ширих савеза и
асоцијација;
‐ Предлаже признања;
‐ Именује и разрешава Директора/ку ПРЛ;
‐ Именује и разрешава Секретаријат ПРЛ.
Начин рада Председништва одређен је пословником о раду који усваја Председништво.
ЧЛАН 13.
Директор/ка и секретаријат ПРЛ чине организационо‐техничку службу ПРЛ.
Директор/ка ПРЛ и секретаријат одговорни су за организационо и техничко функционисање ПРЛ.
ГО ПРЛ доноси одлуку којом ближе регулише рад Директора/ке и секретаријата.
ЧЛАН 14.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Извршни одбор ПРЛ је извршни орган Главног одбора и Председништва.
Извршни одбор чини седам чланова/ица: четири члана/ице које из својих редова бира Главни одбор,
два/е члана/ице које Главни одбор именује на предлог Председништва, и директор/ка ПРЛ. Извршни
одбор из својих редова бира Секретара Извршног одбора.
Секретар Извршног одбора сазива и припрема седнице Извршног одбора.
На седнице Извршног одбора позивају се, без права одлучивања, чланови/ице Статутарног одбора и
Надзорног одбора.

Извршни одбор:
1.
извршава одлуке Главног одбора и Председништва и обавља послове које му повере Главни
одбор и Председништво;
2.
припрема документа ПРЛ;
3.
прати, анализира и усклађује рад функционалних и обавезних одбора, повереништава и
територијалних организација ПРЛ и предлаже мере надлежним органима странке, укључујући и
распуштање;
4.
стара се о оснивању територијалних организација, општинских и градских одбора;
5.
прати учлањивање у ПРЛ, прописује изглед приступнице и прати издавање приступница;
6.
одлучује о ревизији чланства и одређује поступак ревизије;
7.
предлаже Главном одбору чланове сталних одбора, радних тела и комисија;
8.
стара се о информисању чланства;
9.
прати и надгледа евиденцију чланства коју води секретаријат.
Начини одлучивања Извршног одбора и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом
Извршног одбора.
На одлуку Извршног одбора се може уложити жалба Главном одбору.
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЧЛАН 15.
Надлежности Секретаријата ПРЛ су:
‐ оперативно руководи радом и финансијама ПРЛ и стара се о остваривању текућих задатака и
циљева ПРЛ;
‐ припрема седнице Главног одбора;
‐ подноси годишње финансијске извештаје Главном одбору;
‐ предлаже Главном одбору финансијски план и квартално га обавештава о приходима и расходима,
броју ангажованих активиста и накнадама за њихов рад, уколико су им додељене.
НАДЗОРНИ ОДБОР
ЧЛАН 16.
Надзорни одбор ПРЛ обавља унутрашњу контролу материјално‐финансијског пословања ПРЛ.
Надзорни одбор има три члана/ице које бира Конгрес на две године.
Чланови/ице Надзорног одбора не могу бити чланови/ице ниједног другог органа и тела ПРЛ.
Надзорни одбор из свог састава бира председника/цу Надзорног одбора.
Надзорни одбор:
–
контролише финансијско и књиговодствено пословање ПРЛ;

–

обавља и друге послове контроле законитости које му повере Конгрес и Главни одбор ПРЛ.

Одлука Надзорног одбора је донета уколико су је прихватила/ле најмање два/е члана/це.
Члан/ица који се не слаже са одлуком Надзорног одбора има право да Конгресу поднесе
образложено издвојено мишљење.
О свом раду Надзорни одбор подноси извештај Конгресу ПРЛ.
Надзорни одбор за свој рад одговара Конгресу ПРЛ.
СТАТУТАРНИ ОДБОР
ЧЛАН 17.
Статутарни одбор има три члана/ице које бира Конгрес на две године. Статутарни одбор из свог
састава бира председника/цу Статутарног одбора.
Статутарни одбор:
–
врши надзор над законитошћу и статутарношћу рада ПРЛ, њених органа и тела;
–
тумачи Статут ПРЛ и доноси опште акте у случају несагласности о значењу његових одредби;
–
контролише исправност избора обављених у оквиру ПРЛ;
–
обавља друге послове контроле законитости и статутарности које му повере Конгрес и
Главни одбор ПРЛ.
Одлука Статутарног одбора је донета уколико су је прихватила/ле најмање два/е члана/ице.
Члан/ица који се не слаже са одлуком Статутарног одбора има право да Конгресу поднесе
образложено издвојено мишљење.
О свом раду Статутарни одбор подноси извештај Конгресу ПРЛ.
Статутарни одбор за свој рад одговара Конгресу ПРЛ.
ПОЛИТИЧКИ САВЕТ ПРЛ
ЧЛАН 18.
Политички савет Партије радикалне левице разматра стратешка питања од општег значаја за
унапређење и развој и остваривање циљева ПРЛ.
Чланови/ице Политичког савета не морају бити чланови/ице ПРЛ.
Политички савет бира председавајућег/ћу савета из својих редова. Мандат председавајућег/ће траје
годину дана.
Политички савет заседа по потреби, а најмање једном у три месеца.

Чланови/це Председништва учествују у раду Политичког савета.
Чланове/ице Политичког савета именује Главни одбор ПРЛ.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЛ
ЧЛАН 19.
Унутрашња организација ПРЛ почива на територијалном и функционалном принципу.
Основна организациона јединица територијалног организовања ПРЛ је општинска организација ПРЛ.
Најмање пет чланова/ца са територијалне јединице може формирати повереништво територијалне
јединице ПРЛ. Најмање 10 чланова/ца са територијалне јединице формира територијалну
организацију.
Под територијалном организацијом се подразумева месна, општинска, градска, регионална и
покрајинска организација.
Две или више општинских организација могу формирати градску организацију.
Регионална и покрајинска организација се оснивају одлуком Главног одбора.
Територијалне организације су за свој рад одговорне Главном одбору, односно покрајинском одбору
у случају територијалних организација са територије покрајине.
Покрајински одбор одговара Главном одбору.
Територијалном организацијом руководи одговарајући одбор. Организација и рад територијалне
организације утврђује се статутарном одлуком која мора бити у сагласности са Статутом ПРЛ.
Одговарајући одбор може формирати на својој територији месне организације. Месне организације
су одговорне за свој рад општинској организацији.
Председници/це општинских одбора су по положају чланови/це градске организације.
Председник/це Покрајинске организације је по положају члан/ица Главног одбора.
Функционални одбори ПРЛ су Фронт жена ПРЛ и Радничка омладина.
ЧЛАН 20.
Конгрес, Главни одбор и Председништво, у складу са Статутом, могу оснивати сталне и ad hoc одборе
ПРЛ.

Стални одбори ПРЛ су Одбор за социјална питања (који се бави питањима рада, радних права, као и
социјалним питањима) и Одбор за међународну сарадњу (који предлаже Главном одбору програм
међународне сарадње и стара се о односима ПРЛ са одговарајућим међународним организацијама).

КОМИСИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ
ЧЛАН 21.
У случају спора између појединачних чланова/ица ПРЛ који се тиче међуљудских односа и других
питања која нису утврђена Статутом као питања у надлежности органа ПРЛ, а која имају негативан
утицај на уредно функционисање странке и на страначку дисциплину, Главни одбор може
формирати комисију за медијацију.
Око састава комисије за медијацију се морају сагласити све стране у спору.
Одлуком о образовању комисије за медијацију утврђује се њен састав, трајање, начин одлучивања,
предмет спора и друга питања од значаја за решавање спора.
ФРОНТ ЖЕНА
ЧЛАН 22.
Фронт жена (женска организација ПРЛ) је аутономна организација жена коју чине све
чланице ПРЛ које то желе. Фронт жена, поред циљева садржаних у Програму ПРЛ, има за посебан
циљ остварење равноправности жена у свим сферама друштвеног живота.
Фронт жена, статутарном одлуком, а у складу са Статутом ПРЛ, регулише сопствену унутрашњу
организацију и рад.
ПРЛ је обавезна да помаже ФЖ и да одмах размотри захтеве ФЖ.
Фронт жена обезбеђује средства за рад подршком странке, донацијама и на друге начине.
ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЛ
ЧЛАН 23.
Омладинска организација ПРЛ је Радничка омладина (РО).
РО својим Статутом регулише сопствено организовање на основу принципа ПРЛ.
ПРЛ је обавезна да материјално помогне рад РО, у оквиру својих могућности.
Органи ПРЛ су дужни да одмах размотре захтеве и предлоге РО.

Приступање РО сматра се приступањем ПРЛ, осим када члан/ица изричито изјави да не приступа
ПРЛ.
ПРЕДСТАВНИЦИ‐Е ПРЛ У ПАРЛАМЕНТИМА И СКУПШТИНАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЧЛАН 24.
Посланици/це ПРЛ изабрани у Народну скупштину Републике Србије, Скупштини АП Војводина
(даље: парламенти), ради усклађивања свог деловања, формирају посланичке групе ПРЛ.
Посланици/це ПРЛ у парламентима могу формирати заједничке посланичке групе са посланицима
других странака и група грађана на основу одлуке Главног одбора ПРЛ.
ЧЛАН 25.
Чланови/ице Посланичке групе ПРЛ из својих редова бирају шефа/ицу Посланичке групе ПРЛ.
Шеф/ица Посланичке групе ПРЛ може бити само члан/ица ПРЛ.
Посланичка група доноси Пословник о раду.
ЧЛАН 26.
Шеф/ица Посланичке групе дужан је да редовно извештава Главни одбор ПРЛ о раду групе, а Главни
одбор ПРЛ је дужан размотрити сва питања која пред њега изнесе Посланичка група.
ЧЛАН 27.
Листу кандидата/киња за представнике/це ПРЛ у парламентима утврђује Главни одбор ПРЛ, осим
кандидата/киња за Скупштину АП Војводине коју утврђује ПО Војводине ПРЛ, листе кандидата/киња
за одборнике/це утврђују територијалне организације ПРЛ, општинске и градске.
Персоналне предлоге за учешће у извршној власти доноси надлежни територијални орган на чијој
територији је јавно предузеће или друго извршно тело у које се делегира представник/ца ПРЛ,
општински одбор за извршно тело на општинском нивоу, градски одбор за извршно тело на
градском нивоу, покрајински одбор за извршно тело на покрајинском нивоу и главни одбор за
извршно тело на републичком нивоу. Препоруку у вези са предлозима даје Главни одбор.
ЧЛАН 28.
Одредбе чланова од 24 до 27 на одговарајући начин, а у складу са позитивним правним прописима,
примењују се на одборнике/це у представничким телима јединица локалне самоуправе.
Одговарајући територијални одбори ПРЛ према овим одборничким групама односе се исто као и
Главни одбор ПРЛ према посланичким групама.

СТИЦАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
ЧЛАН 29.
ПРЛ се финансира из јавних и приватних извора у складу са законом.
Јавне изворе чине средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне самоуправе
и буџета јединице локалне самоуправе, одобрена за финансирање редовног рада политичке странке
и трошкова изборне кампање.
Приватне изворе финансирања чине: чланарине, прилози физичких и правних лица, приходи од
промотивних активности ПРЛ, приходи од имовине ПРЛ и легати, као и на други законом дозвољен
начин.
ЧЛАН 30.
У оквиру Секретаријата ПРЛ се води књиговодство о свим приходима и расходима.
Књиговодство се води по пореклу, висини и структури прихода и расхода, у складу са прописима
којима се уређује рачуноводство.
ПРЛ води посебне евиденције о прилозима које је примио и о својој својини.
Секретаријат ПРЛ, уз сагласност Главног одбора ПРЛ, поставља лице одговорно за финансијско
пословање, подношење извештаја и вођење књига ПРЛ, које је овлашћено да контактира са
надлежним органом.
ЧЛАН 31.
О расподели финансијских средстава одлучује Главни одбор.
Налогодавци за коришћење финансијских средстава су сви/све чланови и чланице Председништва.
ЧЛАН 32.
Рад ПРЛ је јаван. Сваки члан/ица ПРЛ, посебно чланови/ице органа странке, одговоран/а је за пуну
јавност рада. Сваки орган странке одговорно иницира информисање чланова/ица и јавности, као и
комуникацију са јавношћу о темама интересантним за странку и друштво.
Информисање и комуникација унутар ПРЛ и са јавношћу, реализује се непосредно, путем
публикација и саопштења, веб презентацијом и на друге одговарајуће начине у складу са законом.
ЧЛАН 33.
Измене и допуне Статута и Програма ПРЛ усваја Конгрес по процедури за њихово доношење.

Предлог за измене и допуне Статута и Програма ПРЛ Конгресу подноси Главни одбор на основу
сопствене образложене иницијативе, на основу образложене иницијативе Председништва,
територијалних одбора, или најмање двадесет чланова/ица странке.
Главни одбор дужан је да све предлоге достави Конгресу ПРЛ. Измене и допуне Статута и Програма
ПРЛ усваја Конгрес по пословнику за њихово доношење.
ЧЛАН 34.
ПРЛ престаје са радом у случају да Конгрес донесе одлуку о престанку рада или спајању са другом
или другим политичким странкама.
Одлуке из става 1. овог члана Конгрес доноси двотрећинском већином гласова.
О имовини ПРЛ у случају престанка рада одлучиће Конгрес.
ЧЛАН 35.
Статут Партије радикалне левице ступа на снагу даном усвајања.

У Београду, 5. септембра 2020.

Председник СДУ Иван Златић

_____________________________________________

