СТАТУТ
СРПСКА МОНАРХИСТИЧКА СТРАНКА
‘‘СРПСКА СЛОГА’’

СРПСКА МОНАРХИСТИЧКА СТРАНКА ‘‘СРПСКА СЛОГА’’ на седници Скупштине,
одржане 15.05.2011. год. усвојила је Статут чије су:
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статут Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ уређује:
1. Назив и седиште странке;
2. Симболе визуелног идентитета странке;
3. Изглед и садржину печата странке;
4. Програмске циљеве странке;
5. Услове и начине учлањивања и престанка чланства;
6. Права, обавезе и одговорности чланова;
7. Јавност и остваривање јавности рада;
8. Уунутрашњу организацију и заступање, овлашћења, састав, начин избора и
опозива, трајање мандата и начин на који органи доносе одлуке;
9. Поступак за измене и допуне програма и статута странке;
10. Начин одлучивања о удруживању у шире политичке савезе у земљи и
иностранству као и спајању са другим политичким странкама;
11. Начин финансирања странке;
12. Начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања и у том смислу
одређује лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја,
вођење књига које у том смислу контактира са надлежним органом;
13. Начин доношења одлуке о престанку рада странке;
14. Начин располагања имовином у случају престанка са радом као и друга питања од
значаја за рад и деловање странке.
Члан 2.
Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’ је демократска политичка странка
грађана која делује на територији Републике Србије формирана са циљем остваривања идеја и
начела садржаних у програму странке а то су:
1. Очување Српске традиције, вере и културе;
2. Настојање да се кроз демократска начела, правила и институције оствари
друштвено благостање;
3. Настојање да кроз либерална начела слободан човек својим радом и
предузетништвом у тржишној утакмици ствара друштвено богатство;
4. Остваривање грађанских начела на којима почива грађанско друштво које је
темељ правне и демократске државе;
5. Гарантовање заштите људског живота и слободе човека;
6. Залагање за једнакост и шансу и слободу вероисповести.
Члан 3.
Пун назив странке је Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’.
Седиште странке је у Београду, Пљевљанска 2б. Српска монархистичка странка ‘‘Српска
Слога’’ (у даљем тексту: странка) има статус правног лица.
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Члан 4.
Печат странке је округлог облика са пуним именом и седиштем странке које је уписано
по ободу док је у средини Српска круна и скраћеницом стрнке.
Печат локалних организација и органа странке је истог изгледа као и печат странке с тим
што је у дну печата, уместо назива седишта Странке, исписан назив локалне организације или
органа странке.
Знак странке је Српска круна са скраћеницом странке у средини уоквирена пуним
називом странке - Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’.
Застава Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ је плаве боје са знаком странке
на средини и натписом Српска монархистичка странка ‘‘Српска Слога’’. Димензије заставе су
2m x 1,1m.
Члан 5.
Крсна слава је Св. Димитрије (Митровдан).
Члан 6.
Члан Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ може бити сваки пунолетни
држављанин који прихвати Статут и Програм странке и потпише изјаву о приступању.
Пријем нових чланова врши Општински одбор који приступницу може прихватити, одбити
или одложити на одеђено време.
Члан Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ добија чланску карту.
Члан Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ не може бити члан друге политичке
странке.
Члан 7.
Странка може сарађивати и удруживати се са другим политичким странкама,
професионалним, културним и хуманитарним удружењима и организацијама, покретима
грађана и клубова под условом да су циљеви ради којих су организовани у складу са
програмским начелима Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’.
Одлуку о удруживању у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању
политичке партије, у складу са Законом о политичким странкама, доноси Главни одбор.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ
Члан 8.
Члан Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ има право да:
1. Учествује у свим облицима политичког рада странке;
2. Предлаже ставове, закључке и покреће иницијативе у организацијама и органима
странке;
3. Буде биран у органе Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ и да учествује
у бирању свих органа странке;
4. Буде информисан о раду и ставовима свих органа Српске монархистичке странке
‘‘Српска Слога’’;
5. Доприноси порасту угледа странке и реализацији програмских начела и циљева
странке;
6. Организовано учествује у јавном животу заступајући погледе и ставове странке;
7. За програм и циљеве странке придобија нове чланове и присталице;
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8. Поштује демократска начела и држи се статутарних норми и других правила
странке;
9. Доследно спроводи одлуке и упутства, без обзира на ставове које је имао у процесу
одлучивања.
ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 9.
Чланство у Странци престаје:
1. Иступањем из странке
2. Искључењем из странке и
3. Смрћу члана странке.
Мера искључења из чланства се изриче у дисциплинском поступку који регулише посебан
правилник у следећим ситуацијама:
1. Непоштовање Статута и Програма странке;
2. Ступање у чланство неке друге странке;
3. Кандидовање на изборној листи противно одлуци надлежних органа странке;
4. Иступање из посланичког или одборничког клуба без сагласности надлежних органа
странке;
5. Приступање посланичком или одборничком клубу противно одлукама органа
странке.
Члан 10.
Поступак о искључењу из странке покреће надлежни одбор.
Одлуку о искључењу из странке доноси Председништво странке, већином од укупног броја
свих чланова Председништва странке.
Образложена одлука о искључењу се доставља искљученом члану, који има право жалбе
главном одбору странке у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема. Одлука главног одбора је
коначна.
ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 11.
Органе Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ чине:
1. Скупштина странке
2. Главни одбор странке
3. Копредседници странке
4. Потпредседници странке
5. Председништво странке
6. Извршни одбор странке
7. Секретар странке
Саветодавну функцију обављају Политички савет и Стручни одбор странке. Мандат свих
органа странке траје четири године.
Рад свих органа у странци је јаван. У изузетним случајевима јавност се може искључити о
чему одлучује односни орган странке.
Члан 12.
Избор за све органе странке спроводи се тајним гласањем.
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Члан 13.
Уколико овим статутом није другачије изричито одређено, сви органи странке могу
пуноважно да заседају и одлучују када је на седници органа присутно више од половине
укупног броја свих чланова органа.
Уколико овим статутом није другачије изричито одређено, одлуке органа странке су
пуноважне, уколико је за њихово доношење гласала већина присутних чланова органа на
седници.
СКУПШТИНА СТРАНКЕ
Члан 14.
Скупштина је највиши орган Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’. Скупштину
сачињавају изабрани представници (чланови скупштине), општинских организација и чланови
Главног одбора.
Повереништво именује једног члана скупштине, док свака општинска организација даје на
1000 чланова огранка по једног члана скупштине.
Члан 15.
Скупштина се сазива најмање једном у две године.
Скупштина може имати редовне или ванредне седнице, а могу их сазвати:
1. Копредседници странке;
2. Главни одбор одлуком већине од укупног броја чланова.
Члан 16.
Скупштина може пуноважно да заседа и одлучује када на седници присуствује већина од
укупног броја чланова.
Члан 17.
Скупштина је надлежна да:
1. Усваја Статут и Програм странке и друге програмске акте;
2. Усваја измене и допуне Статута и Програма;
3. Разматра и усваја извештај главног одбора о раду странке између два заседања;
4. Бира Главни одбор, Копредседнике и Потпредседнике странке;
5. Усваја пословник о свом раду.
Члан 18.
Све одлуке на седници скупштине се доносе простом већином присутних чланова и јавним
гласањем. Изузетно када већина чланова одлучи гласање ће бити тајно.
Изборе за органе странке спроводи скупштина тајним гласањем.

4

ГЛАВНИ ОДБОР
Члан 19.
Главни одбор је највиши орган странке између две скупштине и у том периоду утврђује
политику странке у складу са одлукама скупштине.
Члан 20.
Главни одбор чине:
1. Копредседници и потпредседници;
2. Чланови које бира скупштина (највише десет чланова);
3. Председници покрајинских одбора;
4. Председници општинских одбора из општинских организација који броје најмање 150
чланова;
5. Председници општинских одбора из организација где странка има најмање 10%
одборника у скупштини општине;
6. Посланици;
7. Представник омладине странке;
8. Кооптирани чланови (највише 10% од укупног броја чланова главног одбора, о чему
одлучује главни одбор на предлог Копредседника странке).
Копредседници странке врше функцију председника главног одбора.
Потпредседници странке врше функцију потпредседника главног одбора.
Члан 21.
Главни одбор:
1. Усваја измене и допуне Статут и Програма странке и доноси статутарне одлуке у
неодложним ситуацијама, с тим да се исте морају верификовати на првој следећој
седници Скупштине;
2. Усваја изборни програм странке и одлучује о учешћу странке на изборима на свим
нивоима;
3. Утврђује листе кандидата за посланике у Републичкој и Покрајинској Скупштини;
4. Бира чланове комисије за статут и чланове надзорног одбора;
5. Бира и разрешава извршни одбор;
6. Бира до пет чланова председништва на предлог копредседника странке;
7. Бира политички савет странке;
8. Доноси правилник о организацији и раду омладине странке;
9. Усваја извештај извршног одбора;
10. Разматра и усваја извештај надзорног одбора о контроли финансијског пословања.
Члан 22.
Главни одбор може пуноважно да заседа ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Главни одбор одлучује већином гласова присутних чланова.
Гласање је јавно, осим у случају избора и опозива органа странке или у случају да главни
одбор одлучи другачије.
Главни одбор сазивају копредседници странке најмање једном у три месеца.
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Копредседници странке дужни су да закажу седницу главног одбора на захтев 1/3 чланова
главног одбора.
КОПРЕДСЕДНИЦИ
Члан 23.
Копредседници странке су политички и извршни орган странке.
Копредседници странке се бирају на скупштини јавним гласањем (од два до четири
копредседника).
Мандат копредседника траје четири године.
Члан 24.
Копредседници странке:
1. Представљају и заступају странку у земљи и иностранству, с тим да Скупштина
доноси одлуку који се копредседник уписује као заступник у Регистар код надлежног
органа;
2. Руководе страначком организацијом и усклађују функционисање странке;
3. Сазивају и председавају седницама главног одбора;
4. Сазивају скупштину странке;
5. Одговорни су за спровођење одлука скупштине и главног одбора;
6. Предлажу скупштини кандидате за потпредседнике странке;
7. Предлажу главном одбору мандатара за састав извршног одбора;
8. Предлажу главном одбору сталну и изборну листу кандидата за посланике са
утврђеним редоследом у консултацији са извршним одбором и уз претходну
сагласност председништва;
9. Предлажу главном одбору именовање посланика са изборне листе у консултгацији са
извршним одбором и уз претходну сагласност председништва;
10. Копредседници странке могу сазвати седницу било ког органа странке;
11. Предлажу главном одбору закључење споразума о коалицијама;
12. Именују портпарола странке;
13. Именују своје саветнике за одређене области.
ПОТПРЕДСЕДНИЦИ
Члан 25.
Потпредседници се бирају на скупштини јавним гласањем (од два до четири
потпредседника).
Мандат потпредседника траје четири године.
Члан 26.
Потпредседници странке:
1. Замењују копредседнике странке у случају њихових одсутности или спречености да
обављају своје послове као и у случају оставки или разрешења Копредседника док се
не изаберу нови;
2. Помажу Копредседницима странке у обављању њихових послова;
3. Обављају послове које им копредседници странке пренесу из својих надлежности;
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4. Потпредседници одговарају за свој рад копредседницима странке, главном одбору и
скупштини.
Члан 27.
Секретара Странке бира председништво странке. Мандат секретара странке је 4 године.
Секретар Странке:
1. Врши функцију секретара Главног одбора;
2. Руководи радом администрације странке;
3. Одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима локалне организације
странке;
4. Сазива координацију секретара органа и тела у странци према потреби, а најмање
једном месечно;
5. Води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Председништву
странке сваких 6 месеци;
6. Обавља и друге послове које му Главни одбор, Извршни одбор и Председништво дају
у надлежност.
ПРЕДСЕДНИШТВО
Члан 28.
Председништво странке је политичко-извршни орган главног одбора.
Председништво странке чине:
1. Копредседници странке;
2. Потпредседници странке, председник политичког савета странке, секретар странке и
председник извршног одбора;
3. До пет чланова које бира главни одбор на предлог копредседника странке;
4. Председници градских одбора;
5. Председници покрајинских одбора;
6. Председник омладине странке.
Члан 29.
Председништво:
1. Доноси пословник о свом раду;
2. Утврђује политику странке између седница главног одбора;
3. На предлог копредседника странке бира секретара странке;
4. Распушта органе локалних организација и именује поверенике у тим случајевима;
5. Припрема седнице главног одбора и утврђује предлоге докумената;
6. Располаже покретном и непокретном имовином странке;
7. Доноси финансијски план странке;
8. Одлучује о прикупљању и намени средстава странке у складу са финансијским
планом;
9. Обавља и друге послове у складу са одлукама и ставовима главног одбора.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 30.
Извршни одбор је политичко-оперативни орган странке.
Извршни одбор чине председник, потпредседник и седам чланова.
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Члан 31.
Извршни одбор:
1. Припрема седнице председништва и главног одбора и извршава њихове одлуке;
2. Припрема предлоге докумената странке;
3. Координира рад локалних организација странке;
4. Предлаже финансијски план странке и стара се о њеном испуњењу;
5. Стара се о трошењу финансијских средстава странке, припрема и подноси завршни
финансијски рачун странке;
6. Стара се о информисању чланства и брине се о промоцији странке;
7. Брине о омасовљењу странке и издаје чланске карте;
8. Утврђује број запослених у странци;
9. Доноси посланик о свом раду.
Члан 32.
Извршни одбор оснива савете за:
1. Правна и политичка питања;
2. Спољну политику;
3. Економију, привреду и пољопривреду;
4. Финансије;
5. Одбрану и безбедност;
6. Информисање и односе с јавношћу;
7. Здравство, екологију, рад и социјалну политику;
8. Саобраћај и телекомуникације;
9. Управу и локалну самоуправу;
10. Науку, културу и образовање;
11. Обнову монархије и духовни препород;
12. Омладину и спорт.
Члан 33.
Радом сваког радног тела руководи руководилац кога именује извршни одбор.
Руководилац радног тела по правилу је члан извршног одбора.
Руководилац радног тела за свој рад одговара извршном одбору.
ЛОКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОРГАНИ
Члан 34.
Посебним правилником који доноси председништво странке детаљније се уређују питања
организације и рада локалних органа странке.
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 35.
Општинска организација странке је основни облик организовања странке. Оснива се у
правилу за подручје једне општине.
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СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 36.
Скупштина је највиши орган општинске организације странке.
Општинску скупштину чине сви чланови странке који су у евиденцији општинске
организације Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’.
ОПШТИНСКИ ОДБОР
Члан 37.
Општински одбор чине:
1. Чланови председништва,
2. Одборници скупштине општине из редова странке и
3. Председници месних одбора или повереници.
Члан 38.
Општински одбор:
1. Спроводи политику странке на територији општине;
2. Сазива скупштину општинске организације;
3. Одлучује о формирању и распуштању месног одбора странке;
4. Формира општински изборни штаб;
5. Предлаже кандидате за посланике;
6. Предлаже и по одобрењу окружног/градског одбора, утврђује листу кандидата за
одборнике;
7. Бира секретара и благајника одбора на предлог председника;
8. Спроводи одлуке органа странке на својој територији;
9. Врши пријем нових чланова странке;
10. Одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
11. Предлаже кандидата за копредседнике странке и доноси пословник о свом раду;
12. Обавља друге послове утврђене општим актима странке.
Општински одбор има свој печат и подрачун.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА
Члан 39.
Општински одбор, тајним гласањем, бира председника и потпредседнике из редова чланова
Председништва општинског одбора на четири године.
Општинским одбором руководи председник одбора.
Председник општинског одбора:
1. Представља и заступа општински одбор;
2. Сазива и руководи седницама општинског одбора;
3. Сазива скупштину општинске организације;
4. Спроводи одлуке општинског одбора и органа странке;
5. Покреће дисциплински поступак против чланова странке на подручју општинске
организације;
6. Одговоран је за финансијско пословање општинског одбора.
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ПРЕДСЕДНИШТВО ОПШТИНСКОГ ОДБОРА
Члан 40.
Председништво општинског одбора је политичко-извршни орган који се може самостално
састајати и одлучивати када то захтевају интереси странке, односно општинске организације
странке.
Чланове председништва општинског одбора бира општинска скупштина странке тајним
гласањем.
Председништво може имати од седам до једанаест чланова.
Председништво се бира на сваке четири године.
Члан 41.
Председништво општинског одбора:
1. Води писану евиденцију свих чланова са своје територије;
2. Организује дистрибуцију страначког и пропагандног материјала;
3. Организује јавне трибине и промоције;
4. Оснива и организује рад разних секција;
5. Бави се свим текућим питањима од интереса за странку.
МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 42.
Месна организација, оснива се за подручје једног или неколико насеља и у деловима
градских целина, зависно од потреба и броја чланова странке.
Члан 43.
Одлуку о оснивању и распуштању месне организације доноси општински одбор странке са
тог подручја.
Члан 44.
Месна организација може изабрати месни одбор од пет до седам чланова и председника
месног одбора.
Члан 45.
Месни одбор може прикупљати новчана и материјална средства само на основу одобрења
надлежног општинског одбора.
ГРАДСКА/ОКРУЖНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 46.
Градске/окружне организације странке оснивају се за одређена подручја према важећем
организационом уређењу државе Србије.
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Члан 47.
Градски/окружни одбор чине:
1. Чланови председништва које тајним гласањем изаберу чланови стрнке са подручја
града/округа у броју седам до једанаест чланова;
2. Председници општинских одбора са територије града/округа;
3. Одборници скупштине града из редова странке.
Мандат градског/окружног одбора траје четири године.
Члан 48.
Градски/окружни одбор бира, тајним гласањем, из редова чланова Председништва
председника, потпредседнике и секретара одбора.
Градска/окружна организација разматра питања и доноси препоруке, упутства и одлуке
које обавезују чланове странке на територији града/округа.
ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР
Члан 49.
Покрајински одбор чине преседници окружних, градских односно општинских одбора.
Покрајински одбор тајним гласањем бира председника и потпредседника.
Председник, који руководи радом покрајинског одбора, именује секретара одбора.
Потпредседник одбора замењује председника у време његове одсутности.
Члан 50.
Покрајински одбор:
1. Расправља о стању односа у странци и друштву на подручју покрајине;
2. Спроводи политику странке на територији за коју је основан;
3. Усмерава и одређује правце деловања општинских, градских и окружних одбора на
својој територији;
4. Усмерава и одређује активности посланичке групе странке у скупштини, именује
покрајински изборни штаб, руководи његовима радом и обједињује рад локалних
изборних штабова;
5. Остварује односе са јавношћу;
6. Утврђује и решава сва друга питања која се тичу деловања странке на територији
покрајине;
7. Предлаже главном одбору и председништву странке доношење одлука и упутства од
интереса за странку на подручју покрајине;
8. Доноси пословник о свом раду.
Покрајински одбор има свој печат и подрачун.
ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ СТРАНКЕ
Члан 51.
Омладински покрет странке је омладинска организација странке.
Чланови омладинског покрета су чланови странке који не могу бити млађи од 18 ни старији
од 28 година.
Омладински покрет Странке не може бити паралелни облик организовања странке.
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Члан 52.
Омладински покрет странке се руководи правилником о раду који је у складу са Статутом
странке.
Правилник о раду омладинског покрета странке се усваја на Председништву странке.
Члан 53.
Омладински покрет делује на свим нивоима организације странке.
Представници омладинског покрета странке могу бити заступљени у свим органима
странке, свим изборним листама са најмање једном петином својих чланова у односу на укупан
број чланова, под условом да ти представници буду изабрани од стране органа омладинског
покрета.
Члан 54.
Представнике омладинског покрета, на свим нивоима организовања странке, бирају
скупштине односно одбори омладинског покрета за одговарајућу организациону јединицу.
У одбору сваке од ових организационих јединица омладински покрет може бити заступљен
са једном петином од укупног броја чланова одбора, под условом да их изабере Омладински
покрет Странке.
ПОЛИТИЧКИ САВЕТ
Члан 55.
Политички савет странке је политичко саветодавни орган странке састављен од чланова и
симпатизера странке који су признати стручњаци у различитим областима друштвеног живота.
Председника и чланове савета именује председништво странке.
Члан 56.
Политички савет:
1. Бави се стратешким питањима развоја странке;
2. Бави се најзначајнијим питањима везаним за програмска опредељења странке;
3. Бави се истраживачким радом у области која су у друштву најактуелнија.
Политички савет може да предложи измене програма странке као и друга политичка акта
странке.
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ
Члан 57.
Комисија за Статут је самостални орган странке кога бира главни одбор.
Комисија за Статут има председника, заменика председника и три члана странке.
Члан 58.
Комисија за Статут:
1. Тумачи Статут странке;
2. Прати остваривање Статута странке и предлаже мере за његово остваривање;
3. Предлаже мере за боље организовање странке;
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4. Одлучује о жалбама у поступку дисциплинске одговорности.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 59.
Надзорни орган је самостални орган странке кога бира главни одбор.
Надзорни одбор има председника, заменика председника и три члана странке.
Надзорни одбор контролише материјално-финансијско пословање странке и о томе
редовно обавештава органе странке.
Мандат Надзорног одбора траје четири године
Пуноважно заседа и одлучује када на седници присуствује већина од укупног броја чланова
а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 60.
Начин прикупљања, трошења и расподеле новчаних средстава, као и употреба и коришћење
материјалних добара која припадају странци, врши се на основу правилника који на предлог
Надзорног одбора доноси председништво странке.
ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА СТРАНКЕ
Члан 61.
Приходи Странке стичу се из јавних и приватних извора.
Јавни извори су:
1. Средства из буџета Републике Србије;
2. Средства из буџета јединице територијалне аутономије и
3. Средства из буџета јединице локалне самоуправе која су одобрена за финансирање
редовног рада странке као и трошкова изборне кампање.
Приватни извори су:
1. Чланарина;
2. Прилози правних и физичких лица;
3. Приходи од промотивних активности странке;
4. Приходи од имовине странке и легати у корист странке.
Члан 62.
Целокупна имовина Српске монархистичке странке ‘‘Српска Слога’’ је недељива и њоме
располаже и управља Председништво.
Члан 63.
Лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига, као и
овлашћено да контактира са надлежним органом одређује Председништво странке.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Поступак за доношење Статута и Програма могу покренути главни одбор и
председништво.
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Комисија за Статут припрема преднацрт аката који се упућује на расправу свим органима у
странци. Расправа траје најмање петнаест дана. Након спроведене расправе у органима странке,
на основу пристиглих примедби, комисија за Статут сачињава нацрт Статута и Програма који
доставља председништву на разматрање.
Након разматрања, председништво утврђује предлог Статута и упућује га на усвајање
Скупштини странке а у неодложним ситуацијама главном одбору странке.
За усвајање је потребна већина гласова присутних чланова.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Члан 65.
Одлуку о престанку рада странке доноси Скупштина странке за коју је потребно 2/3 гласова
укупног броја чланова Скупштине.
Одлуком о престанку рада Скупштина ће одлучити о имовини странке.
Члан 66.
Рад странке је јаван.
Јавност рада се остварује на: јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим
столовима, одржавањем конференција за новинаре, издавањем саопштења као и на други
погодан начин.
Странка ће у складу са законом свој Статут и Програм учинити доступним у
електронском облику путем интернета.
Члан 67.
Сва општа акта мора ју се ускладити са овим Статутом у року од 120 дана од дана његовог
ступања на снагу.
Овај статут ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 15.05.2011. год.

СКУПШТИНА
Српске монархистичке странке
‘‘Српска Слога’’
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