Покрет за Самосталну Сједињену Слободну Солидарну СРБИЈУ: ПОС

ДУЖНОСТИ, ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ЧЛАНОВА ПОС-А
(Привремени текст док Сабор/Скупштина ПОС-а не усвоји коначан текст)
Сваки држављанин Републике Србије може добровољно да буде члан ПОС-а једино ако није члан
ниједне друге политичке странке, партије, покрета.

Дужности и обавезе
Опште обавезе и дужности
-

-

Лице које жели да буде члан ПОС-а треба да попуни тачно образац за учлањење у ПОС, да
га потпише и достави ПОСу на адресу покретача оснивања ПОС-а (док ПОС не добије своје
просторије).
Сваки члан ПОСа је обавезан да примерно поштује Устав и закон Републике Србије и Статут
ПОС-а.
Сваки члан ПОСа је обавезан да се залаже за усвајање предлога новог Устава Србије који
усвоји Сабор/Скупштина ПОСа.
Сваки члан ПОСа је обавезан да савесно, квалитетно и на време испуњава обавезе,
дужности, које је добровољно прихватио у ПОСу.
Сваки члан је дужан да се, према својим могућностима, ангажује на ширењу чланства ПОСа , и на повећању броја симпатизера ПОС-а.
Сваки члан ПОСа је обавезан да друге људе истинито, објективно, обавештава о ПОСу.
Сваки члан ПОСа је обавезан да учествује у раду, или да прати рад, Сабора ПОСа било на
месту његовог одржавања било преко интернета.
Сваки члан ПОСа је дужан да на време плати чланарину ПОСа у износу од 300
динара/месечно.
Сваки члан (без обзира у којој држави му је пребивалиште) је обавезан да испуни и
следеће дужности ради регистровања ПОСа као политичке организације (члан 24 Закона*):
1) Да достави ПОСу у суду оверену изјаву, на прописаном обрасцу, да прихвата статут и
програм ПОСа ради регистровања ПОСа као политичке организације. Образац за ову
изјаву се добија код Министарства државне управе и самоуправе:
http://www.mduls.gov.rs/dokumenta-politicke-stranke.php
2) Потврда о упису члана ПОС-а у бирачки списак.

Пред изборе:
-

Сваки члан који је пословно способан држављанин Републике Србије са пребивалиштем у
Републици Србији (члан 10 Закона**) је обавезан да на време пред изборе достави ПОСу
следећа документа (члан 44 Закона**) за регистровање изборне листе ПОСа за следеће
изборе, ради чега је потребно да ПОС има преко 10.000 чланова (једно лице може да
подржи само једну изборну листу - члан 43 Закона**):
1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено
име и презиме, датум рођења, занимање и лични број кандидата - ЈМБГ.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру.
Потврда о пребивалишту кандидата.
Писмена сагласност носиоца листе.
Овлашћење лица које подноси изборну листу (Вође/Председника ПОС-а).
Уверење о држављанству.
Судски оверени, на посебном обрасцу, потписи бирача који су подржали одређену
изборну листу.

Права
-

Сваки члан ПОСа има право да буде кандидат за сваку функцију у ПОСу.
Сваки члан ПОСа има право да себе кандидује за било коју функцију у ПОСу.
Сваки члан ПОСа има право да другог члана ПОСа кандидује за било коју функцију у ПОСу.
Сваки члан ПОСа има право да буде обавештен о раду Вође (Председника), Вођства
(Председништва) и свих других органа ПОСа.
Сваки члан има право да се кандидује да буде кандидат ПОСа за народног посланика.
Сваки члан има право да се кандидује да буде кандидат ПОСа за председника Републике.
Одлуку о свакој од наведених кандидатура доноси Сабор/Скупштина ПОСа.
Сваки члан ПОСа има право да по својој слободној вољи прекине своје чланство у ПОСу
пошто је извршио све своје обавезе у ПОСу.

Београд, 22. новембар, 2016. године

Покретач оснивања ПОС-а
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
http://www.ssssseternal.org
sjedinjenslobodnsrb@gmail.com

ДОДАТАК
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Документа
http://www.mduls.gov.rs/dokumenta-osnivanje-politicke-stranke.php :
Политичку странку могу основати најмање 10.000, а политичку странку националне мањине 1.000
пунолетних и пословно способних држављана Републике Србије.
Политичка странка се оснива на оснивачкој скупштини доношењем оснивачког акта, програма,
статута и избором лица овлашћеног за заступање политичке странке.
Пријаву за упис политичке странке у Регистар политичких странака подноси лице овлашћено за
подношење пријаве за упис у Регистар у року од 30 дана од дана оснивања политичке странке.
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Изјава оснивача о оснивању политичке странке
Документација потребна за упис политичке странке у Регистар политичких странака
Документација потребна за упис промене података у Регистар политичких странака
Документација потребна за издавање уверења о подацима уписаним у Регистар
политичких странака
Пријава за упис политичке странке у Регистар
Упутство за омогућавање Macro садржаја у Word документима
Списак оснивача који су дали оверену изјаву о оснивању политичке странке

Контакт
http://www.mduls.gov.rs/kontakti-imenik.php
ИМЕНИК
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Бирчанинова 6
11000 Београд
Кабинет министра
Тел. 011/3613-654
Е: kabinet@mduls.gov.rs
Односи са јавношћу
E: kontakt@mduls.gov.rs
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ
Жељко Ожеговић
Тел. 011/3613-654
Иван Бошњак
Тел. 011/2685-389
Е: drzavni.sekretar@mduls.gov.rs
Секретаријат министарства
Тел. 011/3620-146
Е: sekretarijat@mduls.gov.rs
За све информације у вези са државним стручним испитом, можете се обратити на бр. телефона
011/362-0144 сваким радним даном од 10-13 h.
Односи са медијима
Тел. 011/3345-247
E: jelena.kovacevic@mduls.gov.rs
E: mobradovic@mduls.gov.rs
Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре
Тел. 011/2641-495
E: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs
Сектор за развој добре управе
Тел. 011/3345-532
E: dobrauprava@mduls.gov.rs
Сектор за управљање људским ресурсима
Тел. 011/3620-142
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E: ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу
Тел. 011/3345-532
E: euintegracije@mduls.gov.rs
Сектор за систем локалне самоуправе
Тел. 011/2685-344
E: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs
Управни инспекторат
E: upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
Дечанска 8
11000 Београд
Зоран Петровић, директор
Тел. 011/3112-631
Дирекција за електронску управу
Дечанска 8а
11000 Београд
Душан Стојановић, директор
Тел. 011/3340-361
Е: office@deu.gov.rs

