
На основу Члана 10. Статута Социјалдемократске уније, Главни одбор Социјалдемократске 

уније у Београду дана 22.03.2020. доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ 

Социјалдемократске уније 
 

1. Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
 

Правилником о чланству Социјалдемократске уније (у даљем тексту: Правилник) ближе се 

уређује и утврђује начин и поступак учлањења, права и обавезе чланова и чланица, престанак 

чланства, дисциплински поступак и друга статусна питања чланова Социјалдемократске 

уније. 

 

Члан 2. 
 

Чланови/ице Социјалдемократске уније (у даљем тексту: Странке) могу бити сви/е 

пунолетни/е држављани и држављанке Републике Србије који/е прихвате Програм и Статут 

Странке и добровољно потпишу приступницу.  

 

Члан/ица Странке не може бити члан/ица ниједне друге странке или друге политичке 

организације која узима учешће на изборима на територији Републике Србије . 

 

2. Чланство 
 

а) Поступак учлањења 
 

Члан 3. 
 

Поступак за учлањење кандидата/киње за чланство у Странци (у даљем тексту: 

кандидат/киња) покреће се физичким или електронским потписивањем и предајом 

приступнице надлежном општинском одбору који делује на територији општине у коме 

кандидат/киња има пребивалиште, односно боравиште. 

 

Члан 4. 
 

Приступница садржи основне податке о кандидату/кињи потребне за евиденцију чланства 

прописану Законом о политичким странкама. 

 

Детаљан садржај приступнице, њен изглед и форму, као и електронску процедуру 

потписивања приступнице дефинише Извршни одбор или Главни одбор уколико Извршни 

одбор није формиран. 

 

Кандидат/киња је дужан/на да у приступницу унесе истините податке. 

 

Члан 5. 
 

Попуњену приступницу општинском одбору доствља кандидат/киња лично или члан/ица 

Странке пред којим је кандидат/киња попунио/ла приступницу. 

 



Уколико је приступница попуњена пред чланом/ицом Странке, члан/ица је дужан/а да исту 

достави општинском одбору најкасније у року од осам дана од њеног попуњавања. 

 

Уколико је приступница достављена ненадлежном органу Странке, исти је дужан да 

приступницу проследи надлежном општинском одбору у року од осам дана од дана пријема. 

 

Члан 6. 
 

Општински одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приступнице утврди да ли 

кандидат/киња испуњава услове за учлањење и да о томе обавести кандидата/кињу. 

 

Ако општински одбор у року од 30 дана од пријема приступнице не донесе другачију одлуку 

или о донетој одлуци не обавести кандидата/кињу, сматраће се да је прихватио учлањење. 

 

Члан 7. 
 

На одлуку о одбијању учлањења кандидат/киња може поднети приговор Главном одбору у 

року од осам дана од пријема одлуке. 

 

На одлуку о прихватању учлањења, сваки/а члан/ица Странке може поднети приговор 

Главном одбору, у року од шест месеци од доношења одлуке о учлањењу. 

 

Члан 8. 
 

Приговор из става 1. члана 7. овог правилника се предаје општинском одбору у писаном 

облику. 

 

Општински одбор је дужан да Главном одбору достави приговор са писаним изјашњењем о 

приговору, у року од осам дана од пријема приговора. 

 

Главни одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о 

приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору. 

 

Одлука Главног одбора је коначна и против ње не може да се подносе приговор. 

 

Члан 9.  
 

Кандидат/киња у чијем месту боравишта или пребивалишта не постоји основан општински 

одбор Странке своју приступницу може доставити секретаријату Странке. 

 

Секретаријат је дужан да приступницу проследи Извршном одбору који одлучује о учлањењу 

кандидата/киње по процедури која важи и за општинске одборе. 

 

Члан 10. 
 

Након завршеног поступка учлањења кандидат/киња постаје члан/ица Странке и стиче сва 

права. 

 

б) Почасни/а члан/ица 
 

Члан 11. 



За почасног/у члана/ицу Странке може да буде именован/а држављанин/ка Републике Србије 

или страни/а држављанин/ка који је дао/ла изузетан допринос раду Странке или 

промовисању и остваривању начела којима је Странка привржена. 

 

Одлуку о именовању почасног/е члана/ице Странке доноси Главни одбор на предлог 

Председништва. 

 

Одлука Главног одбора о именовању почасног/е члана/ице је коначна и против ње не може да 

се поднесе приговор. 

 

в) Учлањење приступањем других политичких организација у Странку 
 

Члан 12. 

 

Главни одбор може, по прибављеном мишљењу председништва Странке, да одобри 

члановима/цама друге политичке странке, односно политичке организације да у целини 

приступе Странци уколико прихватају Програм и Статут Странке, под условом да претходно 

угасе политичку странку, односно политичку организацију. 

 

Одлука Главног одбора, којом се одобрава приступање политичке странке, односно 

политичке организације Странци, је коначна и против ње се не могу подносити приговори. 

 

Увођење у евиденцију чланова/ица сваког/е појединачног/е члана/ице политичке странке, 

односно политичке организације која приступа Странци врши се у складу са осталим 

одредбама овог правилника. 

 

г) Евиденција чланова/ица 
 

Члан 13. 
 

Евиденција чланова/ица Странке води се електронски. 

 

Извршни одбор врши надзор над вођењем евиденције чланова/ица Странке и одређује начин 

евидентирања, ажурирања и чувања евиденције чланова/ица Странке. 

 

Општински одбор је дужан да води дневно ажурну евиденцију нових чланова/ица Странке са 

своје територије. 

 

Председник/ица општинског одбора или лице које он/а овласти дужно је да, по пријему 

приступнице, а пре уноса података о члану/ици у евиденцију чланства, контактира 

кандидата/кињу за чланство и потврди податке из приступнице. 

 

Члан 14. 
 

Општински одбор издаје ажуриран списак чланова/ица месног одбора председнику/ици 

(поверенику/ици), потпредседнику/ици или секретару/ки месног одбора 

 

д) Архивирање приступница 
 

Члан 15. 
 

Архивирање приступница, као оригиналних докумената, врши се у седишту Странке. 



 

Место, услови и начин чувања архиве уређују се посебним актима Странке. 

 

ђ) Чланарина 
 

Члан 16. 

 

Чланарина је новчани износ који члан/ица Странке на годишњем нивоу плаћа на начин и под 

условима утврђеним Законом, Статутом, овим правилником и другим актима. 

 

Члан/ица  Странке је дужан/а да редовно плаћа чланарину. 

 

Рок за уплату чланарине је 1. јун текуће године. 

 

Обавеза новог/е  члана/ице Странке је да чланарину за текућу годину плати у року од три 

месеца од дана пријема у чланство. 

 

Висину годишње чланарине одређује Главни одбор. 

 

Чланарина у утврђеном износу се плаћа у целости за текућу годину уплатом са текућег 

рачуна члана или налогом за уплату на рачун Странке. 

 

Члан 17. 

 

Општински одбор може, за сваку текућу годину, ослободити плаћања чланарине члана/ицу 

Странке који због тешких личних имовинских прилика није у могућности да плати 

чланарину. 

 

Одлуку о ослобађању од плаћања чланарине општински одбор доноси на захтев члана/ице 

или месног одбора којем члан/ица припада. 

 

Општински одбор је дужан да обавести секретаријат Странке о ослобађању одређеног/е 

члана/ице од плаћања чланарине најкасније десет дана од дана доношења одлуке. 

 

Члан 18. 
 

Евиденцију о плаћању чланарине води Секретар/ка Странке.  

 

Секретар/ка Странке на сваких шест месеци саставља и подноси извештај Главном одбору 

Странке о уплаћеној чланарини. 

 

е) Права чланова/ица 
 

Члан 19. 
 

Члан/ица Странке има право да: 

 

1) равноправно учествује у активностима Странке, 

 

2) слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке, 

 



3) слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом, 

другим актима и основним програмским циљевима Странке, 

 

4) учествује у утврђивању и остваривању политике Странке, 

 

5) буде информисан/а о активностима Странке, 

 

6) бира и буде биран/а у све органе Странке, 

 

7) буде кандидат/киња Странке на изборима за органе власти, 

 

8) добије заштиту Странке ако буде угрожен/а због обављања партијских активности, 

 

9) остварује друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке. 

 

Члан 20. 
 

Члан/ица Странке може материјално да помаже Странку у облику прилога, у складу са 

Законом. 

 

Због давања материјалне помоћи Странци, нико не може да оствари додатна или посебна 

права у погледу свог чланства у њој. 

 

Члан 21. 
 

Уплата новчаног прилога Странци врши се искључиво са текућег рачуна даваоца на текући 

рачун Странке.  

 

Максималан износ прилога утврђен је одредбама Закона о финансирању политичких 

активности. 

 

ж) Права мањине 
 

Члан 22. 
 

Члан/ица Странке не може да буде позван/а на одговорност због изнетог мишљења или 

гласања у оквиру органа Странке. 

 

Чланови/ице Странке који се не слажу са одлуком већине имају право да своје мишљење и 

даље заступају и бране у оквиру органа Странке. 

 

з) Обавезе чланова/ица 
 

Члан 23. 
 

Члан/ица Странке је дужан/на да: 

 

1) заступа и остварује програмске циљеве, политичке ставове и одлуке Странке, 

 

2) поштује Статут и одлуке органа Странке, 

 

3) се ангажује на очувању и унапређењу угледа Странке, 



 

4) се у изборној кампањи залаже за успех Странке на изборима, 

 

5) редовно плаћа годишњу чланарину, 

 

6) испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке. 

 

и) Одговорност чланова/ица 
 

Члан 24. 
 

За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Странке, члан/ица одговара политички 

и дисциплински. 

 

Члан 25. 
 

Против члана/ице који/а не поштује акта Странке и одлуке страначких органа или који/а 

нечасним делима и поступцима крши Статут и програмска начела и циљеве Странке, те на тај 

начин штети угледу Странке, спроводи се дисциплински поступак. 

 

Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује 

Правилник о дисциплинској одговорности, који доноси Главни одбор. 

 

ј) Престанак чланства 
 

Члан 26. 
 

Чланство у Странци престаје: 

 

1) даном подношења писаног захтева за иступање из  Странке 

 

2) даном доношења коначне одлуке о искључењу из чланства, у дисциплинском 

поступку 

 

3) учлањењем у другу политичку странку, кандидовањем на листи друге политичке 

странке, односно на независној листи без сагласности Странке. 

 

4) учествовањем, односно вођењем кампање за другу политичку странку или независну 

листу без сагласности Странке које подразумева поступак пред дисциплинском 

комисијом, а, уколико се такво понашање члана докаже, следи искључење из Странке; 

 

5) смрћу члана/ице; 

 

Престанак чланства у случајевима из става 1. тач. 3. констатује Извршни одбор, на основу 

писаног образложења. 

 

Члан/ица коме/јој је чланство престало на основу тач. 1, 2 и 3. из става 1. овог члана, стиче 

право поновног учлањења након истека две године од престанка чланства, уз претходну 

сагласност Извршног одбора. 

 

Члан 27. 
 



Изјава о иступању из Странке подноси се надлежном општинском одбору у писаном облику, 

усмено на састанку општинске или месне организације, односно електронском поштом 

упућеном председнику/ици општинског одбора Странке. 

 

Уколико у месту пребивалишта, односно боравишта члана/ице није формиран општински 

одбор изјава о иступању се подноси секретаријату Странке у писаном облику или путем 

електронске поште. 

 

Лице које је иступило из Странке стиче право поновног учлањења након истека две године од 

престанка чланства. 

 

Када за то постоје нарочито оправдани разлози, Председништво може, на образложени 

предлог Извршног одбора, да дозволи поновно учлањење пре истека прописаног рока. 

 

к) Комуникација и обавештавање чланова/ица 
 

Члан 28. 
 

Странка промовише међусобну комуникацију чланова/ица путем модерних средстава 

комуникације у циљу правовремене и свеобухватне размене информација између свих 

чланова/ица Странке. 

 

Чланови/ице су обавезни/е да редовно проверавају обавештења на својим е-мејл налозима. 

 

Слањем електронског обавештења сматра да је члан/ица обавештен/а. 

 

Изабрани/е представници/е општинских одбора су дужни/е да обавештења пренесу 

члановима/ицама који/е немају приступ интернету. 

 

Општински одбори могу користити онлајн платформе као легитимне начине комуницирања и 

доношења одлука уколико тако одлуче. 

 

3. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 29. 
 

Одредбе овог правилника које се односе на општинске одборе примењују се и на градске 

одборе. 

 

Члан 30. 
 

Поступак за промену овог правилника може покренути било који члан/ица или орган 

Странке. 

 

Извршни одбор даје мишљење на предлог промене пре доношења одлуке Главног одбора о 

усвајању. 

 

Члан 31. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 



 

у Београду дана 22.03.2020. 

 


