
 
 
 
 
 
 
 

На основу чл. 15. i 30. Статута Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК, 
Главни одбор  Покрета СНАГА СРБИЈЕ –БК ( у даљем тексту: Покрет), 
на седници одржаној  10.10. 2009. године, донео је  
 
 
 

  ПРАВИЛНИК 
 О УЧЛАЊЕЊУ И ЕВИДЕНЦИЈИ ЧЛАНСТВА  

 
Члан 1. 

 
Члан  Покрета   се постаје  потписивањем  приступнице и 

пријемом у чланство од стране општинског одбора, односно органа 
који врши функцију општинског одбора. 

 
Члан 2. 

 
Члан Покрета може да буде сваки  пунолетни и пословно 

способан држављанин Републике Србије који прихвата Програм и 
Статут Покрета, а који није члан друге политичке организације.  

Општински одбор може да одбије учлањење у случајевима из 
члана 4. овог Правилника. 

 
Члан 3. 

 
Eвиденција и база података чланства води се у општинским 

организацијама,  а јединствена централна електронска база података  
за Покрет у целини, у Стручној служби Покрета ( даље: Служба). 

Општинске организације које имају увид у базу података о 
својим члановима, дужне су  да  редовно ажурирају евиденцију својих 
чланова у јединственој бази података и једном месечно достављају 
Служби податке (приступнице) о новим члановима, као и о променама 
у чланству. 

 
Члан 4. 

 
Општински одбор може да одбије учлањење оних лица за која 

утврди да су недостојни да буду чланови Покрета. Недостојност  
постоји у оним случајевима када се утврди да се ради о лицу склоном 
мењању политичке припадности, лицу које не ужива углед у животној 

 



и радној средини, односно о лицу које је склоно криминалном 
понашању. 

 
Члан 5. 

 
Подаци о кандидату који попуни приступницу излажу се у 

просторијама општинског одбора, као и месног одбора, како би 
чланови били упознати са намером лица да се учлани и како би могли 
да о томе дају своје мишљење. Ако имају примедбе на учлањење 
неког лица, о томе обавештавају председника општинског, односно 
месног одбора пре доношења одлуке о учлањењу.  

Рок за стављање примедби на учлањење је  15 дана од дана 
излагања. 
 

Члан 6. 
 
Општински одбор није дужан да образлаже разлоге одбијања 

пријема, али је дужан да о томе обавести Службу. 
 

Члан 7. 
 
Свако лице које потпише приступницу и постане члан Покрета 

добија чланску карту.  
Предавање чланске карте новопримљеном члану, по правилу се 

обавља у присуству јавности. 
Чланска карта се уручује члану по добијању обавештења о 

одлуци о пријему и уносу у базу података. 
 

Члан 8. 
 
Ревизија чланства обавља се обавезно пре одржавања изборне 

скупштине и то позивањем на разговор свих чланова који између две 
скупштине нису активни у раду и акцијама општинске организације, 
нити плаћају чланарину. 

Кадровска комисија општинског одбора обавља проверу воље 
лица да ли жели или не да остане члан Покрета. 

Општински одбор на основу сазнања и поузданих доказа да неко 
лице не жели да буде члан а није тражило исписницу, односно није му 
на други начин престало чланство, доноси одлуку о ишчлањењу 
таквог лица (приступио другој странци, не одазива се на уредне 
позиве и не учествује у акцијама  Покрета, јавно износи другачије 
ставове које су супротни Програму и Статуту Покрета и др.). 

Одлука о ишчлањењу  излаже се у просторијама општинског, 
односно месног одбора, с тим да сваки члан који је ишчлањен и други 
чланови могу у року од 15 дана да ставе примедбу на одлуку о 
ишчлањењу.  

 



Ако има примедаба, општински одбор је дужан да се о њима 
изјасни, а ако примедби нема, одлука се сматра коначном. 

О одлуци из претходног става, општински одбор обавештава 
Службу Покрета. Уз одлуку општински одбор доставља записнике и  
белешке о провери чланстава. 

 
Члан 9. 

 
За потребе  изборних  скупштина, на основу података које  има 

Служба, и након спроведеног поступка из предходног члана, сачињава  
се пречишћен списак чланова, закључно са даном сачињавања, а   
најкасније 15 дана пре одржавања скупштине. 

Оверен списак чланова представља основ за обављање  свих 
изборних  радњи  за конституисање органа Покрета  у општини. 

Чланови Покрета  који су потписали приступницу после 
закључења списка, не могу да учествују у изборним радњама, нити да 
гласају, али могу да присуствују  седницама изборне скупштине и 
других органа Покрета у општини. 
 
 

Члан 10. 
 
Члану Покрета  престаје чланство у случајевима: 
-члану који је сам тражио ишчлањење када му се даје 
брисовница,  
-члану који је искључен, 
-члану који промени пребивалиште и одсели се из општине на 
којој је учлањен и не пријави промену,а није могуће успоставити 
контакт са њим ради евидентирања  у  другој општини, 
-услед смрти. 
-у случају  ишчлањења из члана 8. овог Правилника. 
После утврђивања услова за престанак чланства, члан се брише 
из евиденције чланства. 

 
 

Члан 11. 
 
Лице које је престало да буде члан по било ком основу дужно је 

да врати  имовину Покрета  ако се она налазила код њега. 
 

Члан 12. 
 
Општинске организације које немају техничке услове и опрему 

за вођење евиденције о чланству ће, док се не створе услови, 
користити услуге других општинских одбора у округу, а ако нема 
услова у округу, достављаће приступнице Служби која ће уносити 
податке у јединствену базу података за ту организацију. 

 




