На основу чл. 14. и 23. Статута Друштва Лобиста Србије Председништво ДЛС,на седници
одржаној 17.1.2010. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником Друштво Лобиста Србије (ДЛС) утврђује критеријуме и прописује
услове за пријем у чланство.
Члан 2.
Пријем у чланство се врши на основу Статута ДЛС и овог Правилника.
Члан 3.
Чланови могу бити: придружени - по позиву, активни и почасни.
2. ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО
Члан 4.
Члан ДЛС може постати пословно способно физичко лице које прихвата Статут
Удружења, а својом укупном активношћу у друштву је стекло такав професионални и
морални углед да може допринети остварењу циљева ДЛС.
Члан ДЛС може постати и правно лице које се истиче својим пословним
резултатима, друштвено одговорним понашањем и бригом за природу.
Заинтересовано лице може постати члан ако његов захтев за пријем у ДЛС подрже
два члана Удружења (јемци) који гарантују за друштвени углед кандидата.
Јемци солидарно одговарају за материјално-финансијске обавезе члана чији су
захтев за пријем подржали.
Председништво може примити у почасно чланство истакнутог појединца који је својим
изузетним резултатима на пољу науке, културе, уметности и спорта дао значајан
допринос: развоју нације, међународном положају наше земље или развоју пријатељских
односа наше нације са другим државама и нацијама.
Члан 5.
Коначну oдлуку о пријему у чланство доноси Председништво. Кандидати за чланство у
ДЛС, морају испуњавати услове и критеријуме утврђене Статутом и овим Правилником и
у свом раду се морају придржавати стандарда и Етичког кодекса ДЛС. Молба за пријем у
чланство са потребним прилозима предаје се непосредно или путем електронске поште
стручној служби ДЛС. Стручна служба ДЛС је дужна да у року од (7) седам дана од дана
пријема молбе за пријем у чланство исту проследи Комитету за чланство.

Члан 6.
Чланови Удружење имају следећа права:
да равноправно са осталим члановим учествују у остварњу циљева ДЛС
да бирају и буду бирани у органе ДЛС
да буду делегирани у име Удружења у органе и организације чији је ДЛС члан у
Србији и иностранству
да учествују у раду комитета, других радних тела и комисија у складу са Статутом
да буду редовно, правовремено и потпуно информисани о раду Удружења и свих
његових органа
да подносе иницијативе органима ДЛС у циљу унапређења активности Удружења
друга права која произилазе из Статута и других општих аката Удружења
Члан 7.
Комитет за чланство именује Председништво на предлог Председника ДЛС.
Члан 8.
Комитет за чланство одлучује искључиво о молбама које су достављене на прописа начин
и у складу са овим Правилником. Комплетирану документацију кандидата са
образоженим мишљењем о пријему, Комитет за чланство доставља Председништву у року
који је одређен за достављане материјала за седницу.
Члан 9.
Информација са основним подацима о кандидату за пријем у чланство доставља се на
мишљење Председнику ДЛС и свим члановима Председништва ДЛС, електронском
поштом. Сваки члан Председништва у року од 10 (десет) дана може доставити своје
мишљење у вези пријема кандидата у чланство ДЛС. Ако се мишљење у предвиђеном
року не достави, сматраће се, да је исто позитивно.
Члан 10.
У случају датог негативног мишљења, односно неслагања, више од два члана
Председништва, Председник сазива Председништво који разматра приспела неслагања и
доноси коначну одлуку у року од 15 дана од дана достављања негативних мишљења
чланова.
Члан 11.
Кандидат који је одлуком Председништва примљен у чланство ДЛС дужан је да у року од
10 дана од дана пријема - Одлуке о пријему у чланство, уплати накнаду за учлањење
(уписнину). Висину уписнине одређује Председништво. Испуњењем услова из става 1.
овог члана, и прихватањем Етичког кодекса ДЛС, кандидат у складу са Статутом ДЛС,
стиче права и обавезе члана, о чему се издаје; „потврда о пријему у чланство“ и чланска
карта ДЛС.

Члан 12.
Након успешног завршетка обавезних едукативних курсева члану ДЛС ће се издати
Сертификат о чланству који ће послужити као основ за упис у интерни Регистар лобиста.3
Похађање едукативних курсева тј. континуиране едукације за чланове удружења је
обавезно. Садржај и форму едукативних курсева одредиће Председништво удружења.
Члан 13.
Председништво нагледа и спроводи комплетну процедуру пријема и престанка чланства у
ДЛС, и овлашћено је, да за потребе спровођења усвојеног годишњег плана и финансирање
редовних активности ДЛС може за поједине чланове одредити другачије рокове плаћања и
износе уписнине и редовне чланарине од минимално утврђених од стране Председништва,
имајући у виду финансијску способност и погодности које члан остварује чланством у
ДЛС.
3. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Члан ДЛС може бити лице из члана 2. овог Правилника које обавља лобистичку делатност
или комплементарну делатност.
Члан 15.
Пријемом у чланство ДЛС, члан може стећи право чланства у појединим радним телима.
Члан 16.
За чланство у радним телима члан мора испуњавати, поред општих услова предвиђених
овим Правилником и прописане стандарде, које утврђује Председништво на предлог
Председника удружења, односно Комитета за чланство као и остале обавезе прописане
Статутом ДЛС.
Члан 17.
Уз молбу за пријем у чланство кандидат прилаже и следеће:
• препоруке најмање два члана удружења
• изјаве о солидарном јемству за обавезе кандидата које настану по основу чланства
• радну биографију
• фотокопију личне карте или пасоша
• доказ о извршеној уплати трошкова разматрања захтева (износ таксе одређује
Председништво);
• изјаву да нема неизмирених обавеза и нерешених спорова према било ком члану ДЛС
• фотографију у електронском облику, и штампаном формату величине као за пасош.
О веродостојности и потпуности свих потребних докумената старају се јемци и Комитет
за чланство, који након увида у достављену документацију доставља исту Председништву
уз образложено писмено мишљење о испуњености услова за пријем.

Члан 18.
Предлог кандидата за почасног члана ДЛС-а из круга лица из члана 1. овог Правилника ,
могу дати најмање 3 (три) активна члана удружења, Председник удружења или најмање
два члана Председништва. Након доношења одлуке Председништва о пријему кандидата у
почасно чланство ДЛС, проглашење пријема почасног члана врши се на првој наредној
седници Скупштине ДЛС.
4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 19.
Чланови ДЛС остварују следећа права и обавезе у складу са Статутом и овим
правилником:
• да покрећу и разматрају питања из делокруга делатности ДЛС-а;
• да учествују у припреми и доношењу програма и планова рада ДЛС-а;
• да учествују у припреми прописа и покрећу иницијативе у изради општих аката ДЛС;
• да непосредно или преко својих представника у органима и телима Удружења дају
предлоге, сугестије и мишљења, ради доношења одговарајућих одлука закључака и др.;
• да иницирају и предлажу оснивање одговарајућих облика организовања и рада ДЛС-а;
• да евидентирају и предлажу кандидате за органе и тела Удружења и да непосредно
учествују у њиховом раду:
• да користе пословне и друге информације којима располаже ДЛС;
• да користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши ДЛС у оквиру своје
делатности;
• да уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад ДЛС;
• да у свом раду поштују и развијају пословни морал и добре пословне обичаје;
5. ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ:
Члан 20.
Чланови ДЛС имају обавезе:
• да редовно достављају ажуриране информације о свом раду и деловању;
• да ажурирају своје податке на сајту ДЛС, преко стручних служби ДЛС;
• да са свог сајта поставе линк према сајту ДЛС;
• да достављају тражене податке за потребе ДЛС;
6. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 21.
Разлози за престанак/искључење из чланства су:
- непоштовање и непоступање по одлукама донетих од стране органа Удружења
- неиспуњавање материјално – финансијских обавеза према Удружењу (не испуњавање
финансијких обавеза према ДЛС у трајању дужем од 3 (три) месеца),
- неприсуствовање састанцима удружења
- непридржавање обавеза и одговорности из члана 14. Статута
- промене статуса и престанак услова који су били неопходни приликом пријема у
чланство

- из довољно основаног разлога који је утицао на нарушавање односа унутар удружења
или угледа самог удружења
Члан 22.
Члан може иступити из чланства ДЛС подношењем захтева за иступање, без обавезе
навођења разлога за иступање из чланства. Одлуку о престанку чланства у ДЛС доноси
Председништво у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења захтева за иступање.
Члан 23.
Члану Удружења могу мировати права и обавезе по основу чланства или функцији коју
обавља у ДЛС на неодређено време у следећим приликама;
- у случају тешке болести или привремене спречености за рад, самог члана или члана
најуже породице.
- у случају покретања кривичног поступка пред надлежним државним органима за
кривична дела која се гоне по службеној дужности
- уколико је члан именован на функцију или положај који је не спојив са положајем у
удружењу, у било ком државном органу
- уколико се члан упућује на рад у иностранство у временском трајању од најмање шест
месеци
- и у другим случајевима за које Председништво процени да су сврсисходни за рад ДЛС.
Председништво ДЛС може временски ограничити мировање права и обавеза члана
уколико сматра да се на тај начин нарушава углед ДЛС или омета спровођење циљева
ДЛС. За време мировања права и обавеза, члан није дужан да испуњава материјалнофинансијске обавезе према ДЛС. Члан, чија права и обавезе мирују, нема право гласа у
органима ДЛС али може давати мишљење по свим питањима од интереса за рад ДЛС.
Члан 24.
У случају искључења, својство члана ДЛС престаје даном доношења Одлуке о
искључењу.
Члан 25.
Узајамна права, обавезе и одговорности између ДЛС и искљученог члана, престају да
производе правно дејство истеком оног месеца у којем је донета одлука о искључењу.
Члан 26.
Ако члан Удружења престане са радом, престаје и његово активно чланство у удружењу.
Узајмна права, обавезе и одговорности између ДЛС и члана који је престао са радом,
престају да производе правно дејство истеком месеца у коме је члан престао са радом.
Члан 27.
Ако ДЛС престане са радом по било ком основу, свим члановима престаје својство члана.
Узајамна права, обавезе и одговорности између ДЛС и чланова престају да производе
правно дејство истеком месеца у коме је ДЛС престао са радом. Престанком чланства по

било ком основу престаје и право коришћења свих погодности које добијају чланови
ДЛС.7
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Чланови који су примљени у ДЛС пре ступања на снагу овог Правилника, дужни су да
своје пословање и деловање ускладе са одредбама овог Правилника, у року од 60
(шесдесет) дана од дана његовог ступања на снагу. Све што овим Правилником није
предвиђено важе одредбе Статута и других аката ДЛС.
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања и објављивањем на огласној табли
Удружења.
ПРЕДСЕДНИК ДЛС ЗОРАН ДОМАЗЕТ

