Na temelju članka 10. zakona o političkim strankama ( Narodne novine broj 76/93,
111/96,164/98 i 36/01 ) na Osnivačkoj skupštini Pločanske stranke koje je održana
dana 12.12.2011. u Pločama donesen je

STATUT
PLOČANSKE STRANKE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pločanska stranka je lokalna hrvatska politička stranka, osnovana na načelima višestranačja,
parlametarnog sustava, podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, jednakopravnosti svih
oblika vlasništva te slobodnom tržištu roba, rada i kapitala.
Pločanska stranka posebno će se starati o očuvanju i promicanju posebnosti kako Grada Ploča
tako i Mjesnih odbora koji su u sastavu Grada Ploča. U tom smislu Pločanska stranka zalagati
će se za unapređenje kako gospodarskog tako i kulturnog položaja svakog pojedinog građana
Grada Ploča bez obzira na političko opredjeljenje, nacionalnu ili neku drugu pripadnost.
Članak 2.
Ovim Statutom Pločanske stranke uređuje se pravni položaj, naziv, sjedište i znak,
predstavljanje i zastupanje, područje, ciljeve i načela, način djelovanja, oblike organiziranja i
unutarnje ustrojstvo, određuju se nadležnosti pojedinih tijela stranke, sredstava za rad,
prestanak, postupak s imovinom u slučaju prestanka i ostala pitanja značajna za rad stranke.
Članak 3.
Pločanska Stranka je u službi svih građana i teži općem dobru, to je politika za sve slojeve
društva jer je usmjerena na pravednu ravnotežu interesa različitih interesa različitih socijalnih
grupa i društvenih subjekata.
Pločanska stranka je zagovornik demokracije i djelovanja pravne države, budući da je samo u
tom okviru moguće ostvariti osobnu slobodu svakog pojedinca.

NAZIV I SJEDIŠTE STRANKE
Članak 4.
Naziv stranke je : PLOČANSKA STRANKA
Skraćeni naziv stranke je : PLS
Engleski naziv stranke je : Political party of Ploče (PPP)
Odluku o imenu i promjeni naziva stranke donosi Skupština , a odluku o promjeni adrese
sjedišta donosi Predsjedništvo stranke.
Sjedište stranke je u Pločama.
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PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE STRANKE
Članak 5.
Pločansku stranku predstavlja i zastupa predsjednik stranke.
U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika Pločanske stranke zamjenjuje jedan od dva
dopredsjednika kojega on odredi, i to u granicama danih ovlasti.

PODRUČJE DJELOVANJA
Članak 6.
Pločanska stranka djeluje u Republici Hrvatskoj,u pravilu na području Grada Ploča.
Pločanska stranka surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan navedenog
područja djelovanja, te sa organizacijama osnovanim u inozemstvu sukladni pravnom poretku
pojedine strane države.
Pločanska stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.
Odluku o suradnji i učlanjenju donosi Predsjedništvo Pločanske stranke.

PEČAT I ZNAKOVLJE
Članak 7.
Pečat Pločanske stranke je okruglog oblika promjera 30mm. Uz rub pečata ispisan je puni naziv
stranke(Pločanska stranka Ploče), a na sredini pečata nalazi se skraćenica PLS.
Znak Pločanske stranke sastoji se od stiliziranih slova skraćenice od imena stranke.

TEMELJNA NAČELA I CILJEVI PLOČANSKE STRANKE
Članak 8.
Temeljni cilj zbog kojeg je i osnovana Pločanska stranka jest revitalizacija gospodarski, kulturno
i športski devastiranog Grada, zadržavanje mladih ljudi iz Grada Ploča u svojoj sredini, te
jednakopravni i socijalno sigurni status svake osobe koja želi živjeti u Pločama. Temeljni ciljevi
naznačeni su u Programskoj deklaraciji.
Članak 9.
U svom političkom djelovanju Pločanske stranke će polaziti od temeljnih vrijednosti koje su
sadržane u Ustavu Republike Hrvatske.

JAVNOST RADA
Članak 10.
Rad Pločanske stranke i njezinih tijela je javan. Za javnost rada i informiranje medija o
djelatnostima stranke odgovoran je predsjednik.
Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela stranke kada se raspravlja o
unutarstranačkim i osobnim pitanjima.
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ČLANSTVO
Članak 11.
Članom Pločanske stranke može postati hrvatski državljanin pod uvjetom da je punoljetan i
poslovno sposoban.
Član Pločanske stranke mora prihvaćati statut i Programsku deklaraciju stranke.
Za učlanjenje u Pločansku stranku potrebno je potpisati pristupnicu za članstvo u stranci.
Potpisana pristupnica dostavlja se tajništvu stranke koje je dužno provjeriti ispunjava li
pristupnik sve uvjete za članstvo. Ukoliko tajništvo pismenim putem ne odbije učlanjenje u roku
od 30 dana, smatrat će se da je potpisnik pristupnice postao član stranke.
Član Pločanske stranke može biti i član neke druge političke stranke koja djeluje na teritoriju
RH, ali ne može biti biran u izvršna tijela Pločanske stranke.
Sve žalbe u svezi sa članstvom u stranci rješava Predsjedništvo stranke i njegova odluka je
konačna. Nakon konačne odluke o pristupu članu se izdaje članska iskaznica.
Evidenciju članstva Pločanske stranke vodi tajnik stranke.
Članak 12.
Skupština Pločanske stranke može posebno zaslužnu osobu za razvitak i ostvarivanje ciljeva
stranke proglasiti počasnim članom.
Uvjete i postupak dodjele počasnog člana donosi Predsjedništvo stranke.
Članak 13.
Član Pločanske stranke ima pravo:
- sudjelovati u radu stranke, odnosno stvaranju i provedbi politike stranke;
- birat i biti biran u tijela stranke;
- dobiti člansku iskaznicu stranke;
- biti izvješćivan o radu stranke;
- podnijeti ostavku na dužnost u stranci na koju je izabran ili imenovan;
- istupiti iz stranke.
Dužnosti članova Pločanske stranke su:
- djelovati sukladno Statutu i Programskoj deklaraciji, te općim i drugim aktima i odlukama
nadležnih tijela i dužnosnika stranke;
- štititi interese i ugled stranke;
- provoditi odluke tijela stranke;
- plaćati članarinu.
Članak 14.
Članstvo u Pločanskoj stranci prestaje :
-

istupanjem iz stranke;
isključenjem iz stranke;
smrću;
neplaćanje članarine.

Za nepridržavanje pravila stranačkoga kodeksa članu se može izreći mjera suspenzije ili
isključenja iz stranke. Odluku o suspenziji donosi predsjednik stranke, a odluku o isključenju
Sud časti.
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Članak 15.
Pločanska stranka ima podupiruće članove, državljane RH koji moralno i materijalno pomažu
rad stranke, ali mogu sudjelovati u radu sjednice ako ih se pozove,ali bez prava odlučivanja.
Podupiruće članove proglašava Skupština.

ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO PLOČANSKE STRANKE
Članak 16.
Središnja tijela Pločanske stranke su:
-

Skupština stranke;
Središnji odbor;
Predsjedništvo stranke;
Sud časti;
Nadzorni odbor.

SREDIŠNJA TIJELA PLOČANSKE STRANKE
Članak 17.
Najviše tijelo Pločanske stranke je Skupština stranke.
Skupštinu stranke čine svi redovni članovi stranke.
Članak 18.
Skupština Pločanske stranke :
- utvrđuje temeljna načela politike Pločanske stranke;
- donosi i mijenja Statut i Programsku deklaraciju stranke;
- razmatra i usvaja izvješća o radu Predsjedništva stranke i Suda časti;
- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednike, glavnog tajnika i rizničara stranke;
- bira i razrješava članove Predsjedništvo stranke i Suda časti stranke;
- donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke;
- odlučuje o imovini stranke;
- donosi odluku o prestanku rada stranke;
- proglašava počasne i podupirajuće članove stranke;
- donosi poslovnik o svome radu.
Članak 19.
Skupština Pločanske stranke saziva se u redovnom i izvanrednom zasjedanju.
Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik stranke. U pravilu se odvija svake četiri
godine i tada je to izborna Skupština. Izvještajna Skupština se održava u pravilu jednom
godišnje. Skupštinom rukovodi predsjednik stranke.
Izvanredno zasjedanje saziva predsjednik na vlastiti poticaj ili Predsjedništvo na temelju ½
članova i to u roku 30 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik stranke odbija sazvati Skupštinu, saziva je Predsjedništvo Pločanske
stranke.
Skupština može donositi odluke ako je nazočna ½ članova, a odluke postaju pravovaljane kada
za njih glasuje više od polovine nazočnih članova stranke.
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SREDIŠNJI ODBOR
Članak 20.
Središnji odbor je najviše tijelo upravljanja PLS-a između dviju skupština stranke.
Mandat članova Središnjeg odbora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora u
narednom mandatu.
Nadležnosti Središnjeg odbora su:
- prati i poduzima mjere za provođenje Statuta, Programskih temelja PLS-a, provodi odluke i
zadatke donijete na skupštini, razmatra sve poticaje članstva i donosi odluke o njima, te
organizira provođenje istih;
- pred nadležnim tijelima pokreće postupak i predlaže mjere za poboljšanje ekonomskih,
socijalnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških, obrazovno-kulturnih i drugih potreba članova PLS-a;
-daje ovlaštenje za zastupanje PLS-a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ili
ovlaštenih dužnosnika PLS-a.
- donosi financijski plan, upravlja i vodi brigu o ukupnim sredstvima PLS-a i donosi završni
račun;
- utvrđuje stranačku listu kandidata za lokalne izbore;
-odlučuje o primanju stručnih radnika u radni odnos;
- predlaže i provodi oblike osposobljavanja članova tijela PLS-a;
- inicira unapređivanje i izgradnju oblika informiranja članova o radu PLS-a, te o drugim
pitanjima od interesa za članove;
- donosi odluku o načinu obavljanja stručno-administrativnih poslova u PLS-u, te imenovanju i
opozivu aktivista i sindikalnih povjerenika koji obavljaju navedene poslove;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom ili odlukama i aktima tijela
PLS-a.
- Središnji odbor djeluje prema poslovniku koji sam donosi
Članak 21.
Središnji odbor Pločanske stranke čine:
- predsjednik
- dva potpredsjednika
- tajnik
- rizničar
- 6 članova koje bira Skupština.
Članak 22.
Središnji odbor zasjeda po potrebi,a najmanje tri puta godišnje,te može donositi odluke kada su
na sjednici nazočno više od polovine članova,a odluke se donose natpolovičnom većinom
nazočnih članova.
Predsjednik saziva Središnji odbor:
-na vlastiti zahtjev
-na zahtjev natpolovične većine članova Središnjeg odbora.

PREDSJEDNIŠTVO PLOČANSKE STRANKE
Članak 23.
Predsjedništvo Pločanske stranke čine:
-

predsjednik;
dva dopredsjednika;
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- tajnik stranke;
- rizničar;
Predsjednika, dopredsjednike, tajnika i rizničara koji čine Predsjedništvo bira Skupština
većinom glasova svih članova stranke tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.
Članak 24.
Dužnost Predsjedništva Pločanske stranke je da:
-

raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima;
prati provedbu i izvršavanje odluka Skupštine stranke;
utvrđuje godišnji financijski plan i završni račun;
utvrđuje izmjene i dopune Statuta i programske deklaracije i predlaže Skupštini na
prihvaćanje;
razvija organizacijsko ustrojstvo stranke;
predlaže Skupštini glavne političke odluke;
upravlja Pločanskom strankom između dvije sjednice Skupštine;
donosi odluku o ustrojstvu i djelovanju ustrojstvenih oblika čiji se rad detaljnije razrađuje
Pravilnikom;
obavlja i druge važne poslove koji nisu stavljeni izrijekom u nadležnost Skupštine
stranke.

.
Predsjedništvo stranke se sastaje u pravilu najmanje jedanput mjesečno.
Predsjedništvo stranke može donositi odluke kada je na sjednici nazočno najmanje ½ njegovih
članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

PREDSJEDNIK PLOČANSKE STRANKE
Članak 25.
Predsjednik Pločanske stranke predstavlja i zastupa stranku, a suodgovoran je s ostalim
članovima Predsjedništva stranke za cjelokupan rad stranke.
Predsjednik saziva sjednice Predsjedništva stranke te ih vodi.
Predsjednika stranke bira Skupština stranke tajnim glasovanjem, većinom glasova svih
nazočnih na vrijeme od 4 godine.

TAJNIK I RIZNIČAR
Članak 26.
Tajnik je član Predsjedništva stranke i skrbi o radu Predsjedništva stranke. Djeluje prema
napucima predsjednika.
Tajnik rukovodi s administrativnim, organizacijskim, pravnim i ostalim stručnim poslovima
potrebnim za funkcioniranje Pločanske stranke.
Rizničara bira Skupština stranke na vrijeme od 4 godine. Rizničar brine o prihodima i rashodima
stranke te priprema prijedlog financijskog plana i završnog računa.
Za obavljanje gore navedenih poslova može se zaposliti odgovarajući broj stručnih osoba.
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SUD ČASTI PLOČANSKE STRANKE
Članak 27.
Sud časti je tijelo koje bira Skupština stranke i čini tri člana. On odlučuje o stegovnim i drugim
sporovima unutar Pločanske stranke i to na temelju Statuta i Poslovnika o radu kojeg donosi
Predsjedništvo stranke.
Član Suda časti Pločanske stranke ne može istodobno biti član Predsjedništva stranke. Mandat
članova traje 4 godine.

NADZORNI ODBOR PLOČANSKE STRANKE
Članak 28.
Nadzorni odbor stranke sastoji se od tri člana koje bira Skupština stranke na vrijeme od 4
godine. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe.
Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje stranke i sve druge poslovne knjige, te kontrolira
zakonitost rada stranke u skladu sa Statutom stranke. Izvješća o radu daju Predsjedništvu
stranke. Član Nadzornog odbora Pločanske stranke ne može biti istodobno član Predsjedništva
stranke.

USTROJSTVENI OBLICI PLOČANSKE STRANKE
Članak 29.
Ogranak je temeljni ustrojstveni oblik stranke.
Ogranak se osniva na području jednog mjesnog odbora.
Ogranak se može ustrojiti ako ima najmanje 7 članova.
Uvjeti i način osnivanja i rada ogranaka propisat će se Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo
stranke.

KANDIDIRANJE, IZBOR I OPOZIV TIJELA PLOČANSKE STRANKE
Članak 30.
Sva tijela i dužnosnici Pločanske stranke se biraju tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.
Kandidate za predsjednika, dopredsjednike, tajnika, rizničara, glasnogovornika, Suda časti,
Nadzornog odbora predlaže Predsjedništvo stranke ili najmanje petnaest članova stranke.
Za dužnosnika je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičan broj glasova nazočnih članova
tijela koje ga bira.
Svaki dužnosnik i član izvršnog tijela Pločanske stranke može biti opozvan, ako ne izvršava
svoju funkciju ili ne postiže rezultate koji zadovoljavaju. Na opoziv dužnosnika i članova izvršnih
tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta o izboru istih.
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MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 31.
Pločanska stranka ostvaruje prihode od:
-

članarine;
darova i sličnih davanja;
naknada iz proračuna lokalne samouprave;
iz ostalih izvora sukladno zakonu o financiranju političkih stranaka.

Materijalnim i financijskim poslovanjem Pločanske stranke rukovodi rizničar.

PRESTANAK POSTOJANJA PLOČANSKE STRANKE
Članak 32.
Pločanska stranka može prestati s radom odlukom skupštine i to ²/³ većinom svih članova.
U slučaju prestanka rada, imovina Pločanske stranke dodijelit će se Gradu Ploče.

OSTALE ODREDBE
Članak 33.
Ovlast tumačenja ovog Statuta ima Skupština stranke.
Članak 34.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine, te će biti objavljen u
„Narodnim novinama“ i „Slobodnoj Dalmaciji“.

M.P.
U Pločama, 12.12.2011.g.

Predsjednik Pločanske stranke
...................................................
Ranko Barbir
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