ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ У МАТИЦИ СРПСКОЈ
На основу члана 16 Статута Матице српске, 122. редовна Матичина скупштина,
одржана 2. априла 1995. године, донела је следећи Правилник о члановима Матице српске:
Члан 1
Овим правилником утврђују се услови за избор чланова Матице српске, њихова
права и дужности, изглед чланске карте и значке, начин и услови за престанак чланства и
друге одредбе о члановима, добротворима и дародавцима.
Члан 2
Чланови Матице српске могу бити сви који желе да помажу остварење циљева
Матице српске, прихватају одредбе Статута Матице српске и испуњавају услове прописане
Статутом и овим Правилником.
Чланови Матице српске су: редовни чланови, чланови сарадници, стални чланови
сарадници и почасни чланови.
Члан 3
Редовне чланове на њихову молбу и уз писмену препоруку једног члана Матице
српске прима Управни одбор.
Молба садржи податке о имену и презимену члана, датуму и месту рођења,
занимању и адреси стана.
Скупштина потврђује пријем редовних чланова.
Редовни чланови осим права да бирају и да буду бирани, које стичу када Скупштина
потврди њихов пријем, остала своја права и дужности остварују чим их прими Управни
одбор.
Редовни чланови могу бити и друштва, установе, институти, предузећа, организације
и друга правна лица.
Редовни чланови могу бити добротвори и дародавци (појединци и правна лица) чије
прилоге и поклоне је прихватио, а о завештањима и легатима је обавештен и условно их
прихватио, Управни одбор.
Члан 4
Чланови сарадници бирају се из реда књижевника, научника, уметника и стручњака
који су се истакли својом сарадњом у Летопису Матице српске и научним зборницима,
својим радовима у посебним издањима, учешћем у раду управних органа и радних тела,
ангажовањем у научним пројектима или су на други начин допринели развоју Матице
српске и остваривању њених циљева и програма.

Чланове сараднике бира скупштина за период од четири године на иницијативу
одељења и уредништава, и на предлог Управног одбора.
Члан 5
Стални чланови сарадници бирају се из реда чланова сарадника и редовних чланова
који су својим дугогодишњим радом, запаженом сарадњом у Летопису Матице српске и
научним зборницима, својим радовима у посебним издањима, учешћем у раду управних
органа и радних тела, у неколико мандата, ангажовањем у научним пројектима или на други
начин видно допринели развоју Матице српске и остваривању њених циљева и програма.
Сталне чланове сараднике бира једном за свагда скупштина на предлог Управног
одбора.
Члан 6
Почасни чланови се бирају из реда књижевника, научника и уметника који су се
истакли посебним доприносом у области књижевности, науке, уметности и културе и
нарочитим заслугама за Матицу српску.
Почасне чланове једном за свагда бира скупштина на предлог Управног одбора.
Члан 7
Добротвори су они пријатељи Матице српске који јој поклоне или завештају
некретнине, покретнине или новац веће вредности којима се знатније обогаћују збирке или
имовина Матице српске или доприноси остваривању циљева Матице српске.
Дародавци су они пријатељи Матице српске који јој поклоне покретнине или
новчане прилоге.
Одлуке о проглашењу добротвора и дародаваца доноси Управни одбор.
Члан 8
Чланови Матице српске имају право да учествују у раду Скупштине, да бирају и да
буду бирани у органе Матице српске и за Матичине представнике у другим организацијама
и органима, да раде на Матичиним научноистраживачким пројектима, учествују у научним
скуповима, иступају на Катедри Матице српске, објављују радове у периодичним и
посебним публикацијама Матице српске, суделују у раду одељења, износе мишљења и
предлоге, ангажују се у свим Матичиним пословима и користе погодности које превазилазе
из уговора Матице српске и установа и предузећа које је основала Матица српска.
Члан 9
Чланови Матице српске бесплатно добијају „Рад Матице српске“ и имају 50%
попуста на Матичине периодичне публикације, научна и друга посебна издања.

Чланови Матице српске имају попуст и на издања Издавачког предузећа Матице
српске, Галерије Матице српске и Библиотеке Матице српске у висини која је утврђена
уговором са тим организацијама.
Члан 10
Сви чланови Матице српске добијају чланску карту и значку.
Чланска карта садржи број под којим је члан уведен у Матичине књиге, податке о
његовом имену и презимену и занимању, адреси становања и датуму пријема у чланство и
чланарини.
Значку представља стални знак Матице српске – кошница између две липе – с
натписом уз обод исписан ћириличним писмом „Матица српска 1826“.
Члан 11
Чланови Матице српске дужни су да доприносе остваривању њених циљева и
задатака, да чувају њен углед и да се придржавају Статута Матице српске.
Члан 12
Редовни чланови дужни су да плаћају годишњу чланарину коју утврди Управни
одбор.
Редовни чланови могу да уплате чланарину једном за свагда у износу који утврди
Управни одбор.
Чланарину не плаћају они редовни чланови који су до 1949. године једном за свагда
уплатили тадашњих 300 динара, као ни они који су имали својство чланова оснивача.
Добротвори Матице српске ослобођени су плаћања чланарине.
Члан 13
Чланство у Матици српској престаје:
– израженом жељом,
– истеком мандата члана сарадника, уколико није редован члан,
– због неплаћања чланарине,
– због суделовања у супротности са циљевима Матице српске.
Члан 14
Одлуку о престанку чланства због деловања у супротности са циљевима Матице
српске доноси Скупштина на основу образложеног предлога Управног одбора.
Управни одбор дужан је да образложени предлог из стана 1 претходно достави члану
на кога се исти односи, и да од њега затражи писмено изјашњење које ће, ако га добије,
доставити Скупштини.

Против одлуке о престанку чланства из разлога наведених у ставу 1 члан и
подносилац предлога имају право жалбе у року од 15 дана од урученог писменог и
образложеног отправка одлуке.
О жалби одлучује Скупштина Матице српске у првом следећем сазиву.
Члан 15
Ако редовни члан не измири чланарину, шаље му се уплатница сваке године, а ако
ни после четири године не измири дужну чланарину, брише се из чланства.
Одлуку о брисању из чланства доноси Управни одбор простом већином гласова, а
потврђује је Скупштина.
Против одлуке о брисању из чланства брисани члан има право жалбе у року од 15
дана од пријема писменог отправка одлуке.
О жалби одлучује Скупштина.
Члан 16
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана после усвајања.

