Na Osniva koj skupštini HRVATSKE RADNI KE STRANKE održanoj 04.09.1999
u Zagrebu, a na temelju lanka 10. Zakona o politi kim strankama NN 76/93 te
izmjena Zakona o politi kim strankama objavljenog u NN 111/96 i 164/98 usvojen je

STATUT
HRVATSKE RADNI KE STRANKE
I. OSNOVNE ODREDBE
lanak l.
1. Hrvatska radni ka stranka je politi ka stranka koja okuplja gra1ane radi javnog i
sustavnog politi kog djelovanja, oslanjaju2i se na sve slojeve naroda, a posebno na
radništvo, kao temeljnog nositelja o uvanja naše samobitnosti.
2. Hrvatska radni ka stranka djelovat 2e u pravcu osiguranja slobode, prava svakog
ovjeka, pojedinca, a posebno osiguranja prava radnika trajnog osiguranja radni ke
egzistencije i dostojanstva.
Naziv i sjedište
lanak 2.
1. Naziv stranke je :
HRVATSKA RADNI KA STRANKA
2. Njema ki naziv stranke je :
KROATISCHE ARBEITSPARTEI
3. Engleski naziv stranke je:
CROATIAN LABOUR PARTY
4. Skra2en naziv je:
HRS
5. Sjedište HRSje:
u Samoboru.
Znak stranke
lanak 3.
l. HRS ima pe at okruglog oblika promjera 30 milimetara, u kojemu je uz vanjski rub
upisano HRVATSKA RADNI KA STRANKA.
2. Znak HRS ine velika po etna slova (HRS) u bojama hrvatske zastave.
3. Himna HRS je pjesma koju 2e odrediti sabor HRS.
Predstavljanje i zastupanje
lanak 4.
1. Predsjednik HRS zastupa i predstavlja HRS u zemlji i inozemstvu.
2. U slu aju sprije enosti, predsjednika zamjenjuje podpredsjednik stranke ili tajnik
stranke, a po odluci predsjednika stranke, a upisani ( to ka 6. Zahtjeva za upis u
Registar politi kih stranaka).
3. Ako je predsjednik sprije en odrediti osobu koja 2e ga zamjenjivati u init 2e to
umjesto njega Predsjedništvo stranke.

Ciljevi i na in djelovanja
lanak 5.
Osnovni ciljevi HRS nazna eni su u Programskoj deklaraciji i to naro ito:
1. Kreiranje nove društvene zbilje i trajnog osiguranja radni ke egzistencije i
dostojanstva.
2. Zaštita temeljnih sloboda i osnovnih prava svakog ovjeka.
3. Izgradnja i u vrš2enje trodiobe vlasti.
4. Razvijanje i njegovanje cjelovitog hrvatskog bi2a kroz ja anje i povezanost svih
Hrvata i onih koji Hrvatsku osje2aju svojom domovinom.
lanstvo
lanak 6.
1. lanom HRS može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Rep.
Hrvatske.
2. lan HRS prihva2a Statut i program stranke.
3. lanom HRS postaje se vlastoru nim potpisom pristupnice.
4. lan HRS upisuje se u registar lanova stranke.
lanak 7.
Prestanak lanstva
1. lanstvo prestaje istupanjem iz stranke.
2. Smr2u lana
3. Isklju enjem zbog djelovanja opre nog Programskoj deklaraciji, Programu, Statutu,
smjernicama i Odlukama nadležnih tijela HRS. Isklju enim lanom smatra se lan
ogranka kojem je nakon stegovnog postupka takva mjera donesena po Sudu asti
ogranka i potvr1ena po Sudu asti županijskom, odnosno Sudu asti stranke kao
kona nom, ako se lan žalio na odluku Suda asti županije.
4. Prestanak lanstva upisuje se u registar lanova stranke.
lanak 8.
HRS ima po asne lanove.
Po asne lanove, na prijedlog predsjedništva proglašava Sabor stranke.
Po asnim lanom mogu postati punoljetni poslovno sposobni državljani RH koji su od
posebnog zna enja za stranku.
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lanak 9.
Tijela stranke
1. Sabor
2. Predsjednik i predsjedništvo,
3. Nadzorni odbor
4. Sud asti.
lanak 10.
1. HRS-a je organizirana tako da slijedi teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.
- središnja tijela
- županijska organizacija i organizacija grada Zagreba
- gradske ili op2inske organizacije
- ogranci
2. Temeljna organizacija HRS je ogranak.
3. Uvjet i na in osnivanja, kao i zada2e pojedinih ustrojstva propisat 2e : Pravilnik o
organizacijskom ustrojstvu HRS kojeg donosi Predsjedništvo HRS.
lanak 11.
1. U sastavu HRS mogu se ustanovljavati zasebni organizacijski oblici radi
zadovoljavanja posebnih interesa / npr. mladež HRS, forum žena HRS, klub
zastupnika i sl./
2. Odluku o ustanovljanju i na inu djelovanja takvih oblika donosi predsjedništvo
HRS
3. Pravilnici o radu zasebnih organizacijskih oblika moraju biti uskla1eni s ovim
Statutom i tijelima HRS
lanak 12.
1. NAJVIŠE tijelo HRS je Sabor HRS-e.
lanak 13.
Zada e Sabora HRS-e
Sabor HRS:
1.Utvr1uje temeljna na ela politike HRS
2.Bira i razrješava predsjednika i predsjedništvo .
3.Donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke:
4.Razmatra i usvaja izvješ2a o radu Predsjednika i potpredsjednika tajnika i rizni ara.
5.Proglašava po asne lanove HRS-e.
6.Sabor HRS-e djeluje po poslovniku što ga sam donosi.
7. Donosi i mijenja statut stranke.
8. Bira i razrješava sva druga tijela stranke.
9. Bira Sud asti stranke.
10. Bira nadzorni odbor stranke.
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Sazivanje Sabora HRS
lanak 14.
Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju.
1. Redovno zasjedanje Sabora je u pravilu svake etvrte godine, tada je to izborni
Sabor.
Redovno zasjedanje saziva predsjednik HRS, ako on to izbjegava Sabor saziva
Predsjedništvo HRS
2. Izvanredno zasjedanje Sabora saziva;
• Predsjednik HRS na vlastiti poticaj ili na temelju odluke Predsjedništva,
• Izvanredno zasjedanje Sabora može sazvati i Predsjedništvo ako to opetovano
odbija Predsjednik.
3. Sazvani Sabor stranke smatra se pravovaljanim - legitimnim u smislu kvoruma ako
je nazo no 2/3 sabornika - delegata potvr1enih iz l.15 stavka 1 ovoga Statuta.
4. Pravovaljanost odluka Sabora smatra se ako je odluka glasovanjem (javnim ili
tajnim) poduprlo 50% prisutnih plus 1 glas.
lanak 15.
1. Sabor ine izaslanici teritorijalnih organizacija i tijela iz l. 10. st. 1 i iz l. 11 st. 1
ovoga Statuta, i to jedan do tri delegata - sabornika iz svake organizacione jedinice.
2. Odluku o na inu odre1ivanja i broju izaslanika za Sabor donosi Predsjedništvo na
prijedlog predsjednika najmanje 30. dana prije održavanja Sabora.
PREDSJEDNIK I PREDSJEDNIŠTVO
lanak 16.
Predsjednik HRS je najodgovorniji za rad Predsjedništva i rad stranke izme1u dva
Sabora.
lanak 17.
Predsjednik može na prijedlog bilo kojeg tijela HRS ili na vlastiti poticaj pokrenuti
stegovni postupak protiv bilo kojeg lana iz bilo kojeg tijela ukoliko je utvr1eno
djelovanje opre no Statutu programu i politi koj deklaraciji, na elima, smjernicama i
odlukama tijela HRS-a.
lanak 18.
Odluka o pokretanju stegovnog postupka sa suspenzivnim djelovanjem dostavlja se
Sudu asti ogranka kojem lan pripada, kao prvostupanjskom u postupku. Žalbeni
postupak rješava Sud asti županijske organizacije te Sud asti stranke kao kona an.
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PREDSJEDNIŠTVO HRS
lanak 19.
Predsjedništvo HRS ine;
• Predsjednik HRS
• do 5 potpredsjednika;
• glavni tajnik:
• glavni rizni ar.
lanak 20.
Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik HRS na vlastitu inicijativu, ili na zahtjev
više od jedne polovice ukupnog broja lanova Predsjedništva.

NADZORNI ODBOR HRS-e
lanak 21.
1. Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od tri do pet lanova koje nadzire
materijalno i financijsko poslovanje i primjene Statuta, drugih akata, i podnosi
izvješ2e Predsjedništvu i Saboru HRS
2. lanovi Nadzornog odbora ne mogu biti lanovi drugih tijela HRS
3. Rad nadzornog odbora bit 2e propisan posebnim pravilnikom donesenom na saboru
stranke.
SUD

ASTI

lanak 22.
1. Sud asti neovisno je tijelo od tri do pet lanova.
2. Sud asti zasjeda i odlu uje u stegovnom postupku na temelju ovog Statuta i
politi ke deklaracije i programa, a prema poslovniku o radu, kojeg donosi
Predsjedništvo HRS.
3. lanovi Suda asti ne mogu biti lanovi drugih tijela HRS
4. Poslovnik o radu Suda asti donijet 2e sabor stranke.
lanak 23.
Na in donošenja odluka, izbor opoziv i trajanje mandata
Mandat izabranih delegata i svih tijela Hrvatske radni ke stranke traje 4. godine.
Izbor za tijela Hrvatske radni ke stranke provodi se tajnim glasovanjem, ako bira ko
tijelo ne odredi druk ije. Na dužnost je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovi nu
ve2inu glasova svih izbornika.
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Ako bi bilo više kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije ve2inu glasova
nazo nih izbornika, s tim da to ne bude manje od 1/3 svih izbornika.
Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu ve2inu, izbori se ponavljaju s dvojicom
kandidata koji dobiju najve2i broj glasova sve dok se ne postigne potrebna ve2ina.
lanak 24.
Izaslanici Sabora i lanovi drugih tijela Hrvatske radni ke stranke opozivaju se na isti
na in na koji su izabrani zbog neizvršavanja povjerenih obaveza.
lan svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju istom tijelu koje ga je
izabralo.
Sredstva za rad
lanak 25.
HRS je neprofitna organizacija.
HRS ostvaruje prihode :
a) od lanarine
b) od donacija
c) od poduze2a u vlasništvu HRS
d) od ostalih izvora sukladno zakonu.
Prestanak rada stranke i postupak sa imovinom
lanak 26.
HRS prestaje postojati odlukom Sabora, i to ako je donese najmanje 2/3 ukupnog broja
izaslanika Sabora.
lanak 27.
U slu aju gašenja HRSsva imovina stranke pripada svrsi koju odredi Sabor.
lanak 28.
Ovaj Statut ovlasni tuma iti:
• Sabor HRS
• Predsjedništvo kada ne zasjeda Sabor
lanak 29.
Ovaj Statut objavit 2e se u "Narodnim novinama" ili u jednom od dnevnih listova.
Predsjednik HRS
MLADEN NOVOSEL v.r.
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