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ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ, 
ПРИЈАТЕЉИМА/ЦАМА И СИМПАТИЗЕРИМА/КАМА  

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ 
 

I ДЕО 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Предмет Правилника  

Члан 1. 

 

Правилником о чланству, пријатељима/цама и симпатизерима/кама СДС-а се ближе уређује 

начин и поступак учлањења, односно стицања статуса пријатеља/ица и симпатизера/ки СДС-а; 

остваривања права; садржина и начин вођења евиденција чланова/ица, пријатеља/ица и 

симпатизера/ки СДС-а и друга статусна питања чланова/ица, пријатеља/ица и симпатизера/ки СДС-

а. 

 

Члан/ица Странке 

Члан 2.  

 

Члан/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије који/а 

добровољно потпише приступницу и прихвати Програм и Статут Странке, и који/а није члан/ица 

друге политичке странке која је уписана у Регистар политичких странака код надлежног органа 

Републике Србије. 

 

Пријатељ/ица Странке 

Члан 3.  

 

Пријатељ/ица Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије и 

који/а није члан/ица СДС-а или друге политичке странке која је уписана у Регистар политичких 

странака код надлежног органа Републике Србије, а који/а промовише вредности које заступа СДС.  

 

Симпатизер/ка Странке 

Члан 4. 

 

Симпатизер/ка Странке може бити сваки/а пунолетни/а држављанин/ка Републике Србије и 

који/а није члан/ица, пријатељ/ица СДС- а, а који/а подржава Програм СДС- а и који/а изражава 

спремност да промовише вредности које заступа СДС. 
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II ДЕО 

ПОСТУПАК УЧЛАЊЕЊА 

 

Учлањење 

Члан 5. 

 

Учлањење у Странку врши се пријемом приступнице од надлежног органа, који је дужан да 

приступницу верификује или да одбије пријем у чланство у року од 30 дана од дана пријема.  

Припадност члана/ице, пријатеља/ице месној, општинској, односно градској организацији 

Странке одређује се према месту пребивалишта. 

Орган надлежан за одлучивање о пријему у чланство је Општински одбор, односно Градски 

одбор у случајевима да на својој територији нема формиране општинске одборе, а на чијој 

територији лице које предаје приступницу има пребивалиште. 

У случају да надлежни орган из става 3. овог члана не донесе одлуку у року од 30 дана, сматра 

се да је лице примљено у чланство СДС–а.  

Рок од 30 дана из става 4. овог члана почиње да тече од тренутка кад се приступница достави 

надлежном органу од стране месног одбора или лично од стране кандидата/киње за чланство или 

другог члана Социјалемократске странке.  

Датум пријема приступнице оверава се печатом одбора и потписом надлежног лица на самој 

приступници, а након пријема у чланство, члан/ица се уводи у базу чланства.  

У случају да приступницу подноси лице које је вршило или врши јавну функцију као 

кандидат/киња друге политичке странке, односно које је вршило функцију у другој политичкој 

странци, одлуку о пријему у чланство доноси Председништво СДС-а уз претходну консултацију са 

Општинским, односно Градским одбором.  

 

Стицање статуса пријатеља/ице и симпатизера/ке 

Члан 6. 

 

Пријатељ/ица СДС-а стиче статус пријатеља/ице СДС-а попуњавањем приступнице 

пријатеља/ице и евидентирањем у посебној евиденцији пријатеља/ице СДС-а. 

Симпатизер/ка СДС-а стиче статус симпатизера/ке СДС-а евидентирањем у посебној 

евиденцији симпатизера/ки СДС-а. 

 

Одлука о верификацији - учлањењу  

Члан 7. 

 

Надлежни орган из члана 5. став 3. формира Верификациону комисију која прикупља од 

месних одбора или других страначких органа информације потребне за одлучивање о пријему у 

чланство и предлаже надлежном органу пријем или одбијање пријема у чланство.  

Надлежни орган није везан предлогом Верификационе комисије.  

Надлежни орган одлуку о учлањењу доноси већином гласова присутних на седници.  

Сваки/а члан/ица Странке може приговором оспорити пријем у чланство у року од 6 месеци 

од дана учлањења подношењем приговора Извршном одбору. 

У случају да Извршни одбор усвоји приговор из става 4. овог члана поништава одлуку о 

верификацији чланства и одбија пријем у чланство. 
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Одбијање пријема у чланство 

Члан 8. 

 

Надлежни орган може донети одлуку о одбијању пријема у чланство. 

Надлежни орган из члана 5. став 3. може одбити пријем у чланство СДС-а у случају да је лице 

које је предало приступницу правоснажно осуђено за коруптивна кривична дела или за друга 

кривична дела, која га, према оцени надлежног органа чине недостојним да буде члан/ица СДС-а. 

Одлука о одбијању пријема у чланство мора бити образложена и достављена у року од осам 

дана од дана доношења лицу чији је пријем у чланство одбијен. 

На одлуку о одбијању пријема у чланство, лице из става 1. овог члана може поднети приговор 

Извршном одбору у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Извршни одбор је дужан да у року од 

15 дана, од дана пријема приговора, донесе коначну одлуку. 

Сваки/а члан/ица СДС-а може приговором оспорити пријем у чланство у року од шест месеци 

од дана учлањења, подношењем приговора Извршном одбору СДС-а. 

У случају да Извршни одбор СДС-а усвоји приговор из става 4. овог члана, одлука о пријему у 

чланство се поништава. 

 

Пријем организација у чланство 

Члан 9. 

 

Одлуку о пријему политичких странака, удружења грађана/ки и других организација у 

чланство СДС-а доноси Главни одбор на предлог Председништва. 

Сваки/а члан/ица политичке странке, удружења грађана/ки или друге организације мора 

лично попунити и предати приступницу у року од 60 дана од дана доношења одлуке Главног одбора. 

Члану/ици политичке странке, удружења грађана/ки или друге организације може се 

оспорити пријем у чланство СДС-а у случају да се утврди да постоји неки од разлога за одбијање 

пријема из члана 8 став 2. 

Датум одржавања седнице Главног одбора на којој је донета одлука о пријему у чланство, 

сматра се даном ступања у чланство. 

 

Почасни/а члан/ица СДС-а 

Члан 10. 

 

Статус почасног/е члана/ице СДС-а може да се додели истакнутом појединцу, који/а није 

члан/ица друге политичке странке уписане код надлежног органа Републике Србије у регистар 

политичких странака, а који/а је својим радом посебно допринео/ла промовисању идеја и вредности 

за које се залаже СДС. 

Главни одбор СДС-а доноси одлуку о статусу почасног/е члана/ице на предлог 

Председништва СДС-а. 

Евиденција почасних чланова/ица је саставни део евиденције чланства. 

 

 

 

 

 

 

III ДЕО 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА/ИЦА, ПРИЈАТЕЉА/ИЦА, СИМПАТИЗЕРА/КИ 

 

Права чланова/ица 

Члан 11. 

 

Члан/ица Странке има право да:  
1. да бира и буде биран/а по истеку шест месеци од пријема у чланство у све органе СДС-а; 
2. да буде биран/а у тела СДС-а; 
3. да буде обавештаван/а о раду и деловању СДС-а и одлукама које доносе органи СДС-а; 
4. да учествује у утврђивању и спровођењу политике СДС-а; 
5. да учествује у расправљању битних друштвено-политичких питања; 
6. да учествује у активностима СДС-а у мери коју сам/а одреди; 
7. да слободно изражава своје мишљење у оквиру СДС-а у погледу рада и деловања СДС-а; 
8. да се обрати сваком органу и телу СДС-а и да добије одговор; 
9. да захтева преко надлежног органа од Статутарне комисије тумачење Статута и других 

општих аката СДС-а; 
10. да слободно даје предлоге и покреће иницијативе; 
11. да у оквиру програма едукација преноси другима своја знања, вештине и искуства, 

односно да унапређује своја знања и вештине; 
12. да добије заштиту СДС-а ако буде угрожен због обављања страначких активности; 
13. да остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима СДС-а. 
 

Изузетно, рок из тачке 1. претходног става може се скратити одлуком Главног одбора, на 

образложен предлог Председника/це. 

Стицање права из става 1. овог члана за чланове/ице политичких организација који/е 

колективно приступају СДС-у одређује се Споразумом о приступању.  

 

Права пријатеља/ица  

Члан 12. 

 

Пријатељ/ица СДС-а има: 

1. право да бира органе СДС-а по истеку шест месеци од пријема у статус пријатеља/ице; 
2. право да буде биран/а у тела СДС-а по истеку шест месеци од пријема у статус 

пријатеља/ице;  
3. право да буде члан/ица органа СДС-а у случајевима утврђеним Статутом; 
4. право да се организује са другим пријатељима/цама СДС-а у клубове пријатеља/ица 

општинског, односно градског огранка; 
5. право да буде информисан/а о раду и деловању СДС-а и да учествује у страначким 

активностима. 
6. да остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима СДС-а. 

 
 

Права симпатизера/ки 

Члан 13. 

 

Симпатизер/ка има право да буде информисан/а о раду и деловању СДС-а. 

 

 

Права мањине 

Члан 14. 
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Чланови/ице Странке који се не слажу са одлуком већине, имају право да своје мишљење и 

даље заступају и бране у оквиру органа Странке. 

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

гласања у оквиру органа Странке. 

Група од 1/3 чланова/ица сваког органа има право да тражи ревизију одлуке од вишег органа 

у Странци. 

 

Обавезе чланова/ица 

Члан 15. 

 

Члан/ица Странке има обавезу да: 

1. да заступа у јавности и да учествује у остваривању програмских начела, политичких ставова 
и одлука СДС- а; 

2. да поштује Статут и друге опште акте СДС- а; 
3. да чува и унапређује углед СДС-а у јавности и међу чланством и симпатизерима/кама и 

пријатељима/цама СДС- а; 
4. да својим знањима, вештинама и искуством доприноси унапређењу рада, деловања и 

кадровских капацитета СДС-а; 
5. да својим активностима у изборној кампањи доприноси успеху СДС-а на изборима; 
6. да плаћа чланарину; 
7. да испуњава и остале обавезе утврђене Статутом и општим актима СДС-а. 

 

Одговорност чланова/ица  

Члан 16. 

 

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

и дисциплински. 

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

нечасним делима и грубим 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 на предлог Статутарне 

комисије. 

 
IV ДЕО 

ПРЕСТАНАК И МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА 
 

Случајеви престанка чланства 
Члан 17. 

 
Чланство у СДС-у престаје: 

1. даном преласка у статус пријатеља/ице, односно симпатизера/ке  СДС-а; 
2. даном подношења писаног захтева за иступање из чланства СДС-а; 
3. даном доношења коначне одлуке о искључењу из чланства, у дисциплинском поступку; 
4. учлањењем у другу политичку странку која је код надлежног органа у Републици Србији 

уписана у регистар политичких странака; 
5. кандидовањем, без сагласности Председништва СДС-а, на изборној листи чији предлагач 

није СДС-а; 
6. губитком пословне способности. 
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Статус члана/ице може престати, уз прибављено мишљење Етичког одбора, и наступањем неког 
од случајева из члана 8. став 2. који иначе могу бити разлог за одбијање пријема у чланство СДС-а. 

 
Престанак статуса члана/ице у случајевима из става 1. тачке 4. и 5. овог члана констатује Извршни 

одбор.  

Члан/ица коме/којој је престао статус члана/ице на основу тачке 2. до 5. из става 1. овог члана, 

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

мишљење Етичког одбора и сагласност Извршног одбора СДС-а. 

 

Мировање чланства 

Члан 18. 

 

Чланство у СДС-у може да мирује у случајевима када је одређеним прописом утврђена 

неспојивост чланства у политичкој странци са обављањем посла или вршењем функције. 

У случајевима из става 1. члан/ица подноси писани захтев општинском одбору за мировање 

чланства у СДС-у.  

Члан/ица може захтевом из става 2. тражити, уместо мировања чланства, прелазак у статус 

пријатеља/ице или симпатизера/ке СДС-а. 

Општински одбор, на основу захтева из става 2. и 3., доноси одлуку којом констатује мировање 

чланства, односно прелазак у статус пријатеља/ице или симпатизера/ке СДС-а. 

Општински одбор доноси одлуку из става 4. најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева 

и доставља је члану/ици.  

 

Престанак статуса пријатеља/ице и симпатизера/ке 

Члан 19. 

 

Статус пријатеља/ице, односно симпатизера/ке СДС-а престаје: 

1. стицањем статуса члана/ице, симпатизера/ке, односно пријатеља/ице СДС-а; 
2. учлањењем у другу политичку странку уписане код надлежног органа Републике Србије у 

регистар политичких странака; 
3. брисањем из евиденције статуса пријатеља/ице, односно симпатизера/ке СДС-а; 
4. јавним промовисањем вредности које су у супротности са Програмом и вредностима које 

заступа СДС-а. 
 

 

V ДЕО 

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНОВА/ИЦА, ПРИЈАТЕЉА/ИЦА, СИМПАТИЗЕРА/КИ 

 

Начела 

Члан 20. 

 

У СДС-у се води евиденција чланова/ица Странке.  

У СДС-у се води посебна евиденција пријатеља/ица и симпатизера/ки СДС-а уз изричит 

пристанак пријатеља/ица и симпатизера/ки, а у складу са законом који уређује заштиту података о 

личности. 

Облик и садржина евиденције 

Члан 21.  

 

 Евиденција из члана 20. став 1. садржи:  



 
 

ПРАВИЛНИК О О ЧЛАНСТВУ, ПРИЈАТЕЉИМА/ЦАМА И СИМПАТИЗЕРИМА/КАМА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ 
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1. Име 

2. Презиме 

3. ЈМБГ 

4. Брoj личне карте 

5. Име једног родитеља 

6. Адреса пребивалишта ( из личне карте) 

7. Поштански број 

8. Место 

9. Општина 

10. Контакт адреса ( ако се разликује од пребивалишта) 

11. Кућни телефон 

12. Мобилни телефон 

13. Електронска пошта 

14. Образовање – стручна спрема 

15. Занимање 

16. Радно место 

17. Назив – седиште фирме 

18. Фејсбук 

19. Твитер 

20. Чланарина 

21. Датум приступа 

22. Мировање чланства 

23. Пристанак за прављење евиденције чланства и обавештавање ( сходно закону који уређује 

заштиту података о личности) 

24. Напомена 

25. Статус члана ( члан/пријатељ, исправан неверификован, Исправан верификован, исчлањен, 

мировање) 

Евиденција из члана 20. води се у штампаном облику и као јединствена централна електронска 

база података. 

Евиденцију чланова/ица, пријатеља/ица и симпатизера/ки води и ажурира Секретаријат 

Странке. 

 

VI ДЕО 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 22.  

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  

 


