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На основу чл. 7, 12. и члана 78. Закона о удружењима („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 51/2009. од 14. 07. 2009.) и  чл.17,53 и 54. 
Статута савеза пензионера Србије.  Скупштина Савеза пензионера Србије 
на седници од  29.06.2016. године, усвојила је Измене и допуне Статута 
Савеза, и његов пречишћен текст гласи:    

 

СТАТУТ  
САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА  СРБИЈЕ  

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Савез  пензионера Србије (у  даљем тексту: Савез)  је добровољно, 
невладино, недобитно, социјално-хуманитарно  и  нестраначко удружење, 
засновано на слободи удруживања општинских, градских  удружења, 
покрајинских савеза и других удружења, организација и асоцијација (у 
даљем тексту: чланице) које су удружене у Савез прихватањем овог 
Статута  ради остваривања и унапређивања заједничких интереса и 
циљева. 

Удружења пензионера могу да оснивају окружне одборе као 
организациони облик рада и међусобне координације.   
         

      Члан 2. 

Област остваривања циљева је заштита права и интереса пензионера. 

Удруживање  у Савез и деловање Савеза заснива се на начелима 
заједништва интереса и јединства у уређивању  међусобних права  и 
обавеза.   

            
      Члан 3. 

Назив Савеза је  „Савез  пензионера Србије“, написан на српском 
језику  ћиричним писмом.         
 Подручје деловања Савеза је територија Републике Србије. 
 Седиште Савеза је у Београду, улица Светозара Марковића 32. 

  

Члан 4. 

 Савез се уписује у Регистар  удружења.     
 Савез има статус правног лица.      
 Савез представља и заступа председник Савеза.   
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 Савез се оснива на неодређено време.     
  

Члан 5. 

 Савез  има печат и штамбиљ.       
 Текст на печату и штамбиљу исписан је српским језиком  
ћириличним  писмом.          
 Печат  Савеза је округлог облика. Унутар  печата је кружни натпис 
„Савез  пензионера Србије, средином печата хоризонтално исписана је реч 
„Београд“.            
 Извршни одбор утврђује величину и број печата, начин  употребе и 
руковање печатом.        
 Штамбиљ Савеза је правоуганог облика  са исписаним текстом         
„ Савез  пензионера Србије“ у другом реду „Бр.“ са линијом, затим 
линијом за датум.  У следећем реду „Београд, ул. Светозара Марковића 32.  

 

Члан 6. 

Симболи Савеза су амблем и застава. Амблем  су две алке повезане,  
црвене боје у белом квадрату са текстом „Савез  пензионера Србије“. 
 Застава је правоугаоног облика ( димензије 120x70)  црвене боје са 
амблемом Савеза на средини.       
   

Члан 7. 

 Рад Савеза је јаван.        
 Остваривање јавности рада уређује се овим статутом, пословником о 
раду органа Савеза и другим општим актима. 

           

II   ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА 

 
Члан 8. 

 
 Савез делује у циљу заштите,  права и интереса пензионера, 
унапређивања и побољшања материјалног, социјалног и опште-
друштвеног положаја пензионера чланица Савеза. 
 Савез  делује у циљу унапређивања система пензијског,  
инвалидског, здравственог и социјалног  осигурања.    
  Савез подноси предлоге и захтеве, разматра  нацрте и предлоге  
закона,  аката и мера које републички државни органи, Републички фонд  
за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено и 
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социјално осигурање и други републички органи и организације,  и 
предузима друге у области  ПИО и другим областима од значаја за 
пензионере. 
 Савез предузима  мере заштите од значаја за уређивање, спровођење  
и остваривање пензијског и инвалидског осигурања, здравствене и 
социјалне заштите и друштвеног стандарда пензионера који се остварују у 
складу са оправданим потребама и доприносом пензионера у току њиховог 
активног рада.          
 Савез ради на развијању и унапређивању социјално - хуманитарног 
рада,  друштвеног, културно - забавног и спортско-рекреативног живота 
чланица Савеза. 
  
 

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ САВЕЗА 
 

Члан 9. 
 

 Савез  активно иницира и учествује својим предлозима у креирању 
политике државних и других органа, који су од интереса за пензионере на 
свим нивоима њиховог организовања и то: 

- покреће  иницијативе за унапређивање, осавремењивање и реформу 
система ПИО и залаже се за доследно остваривање законом 
утврђених права; 

- учествују у доношењу стратегијских докумената по питањима из 
области пензијског и инвалидског осигурања социјалне и 
здравствене заштите и другим питањима од  интереса за пензионере; 

- предузима иницијативе и предлаже мере за материјално – 
финансијско јачање Фонда ПИО и обезбеђивање  стабилних извора 
финансирања и обезбеђивања средстава за пензијско и инвалидско  
осиграње; 

- прати и предузима мере за унапређивање система здравствене и 
 социјалне заштите корисника пензија; 

- залаже се за заштиту пензионера од дискриминације, заштиту 
  људских права, као уставних категорија;     
-  ради на побољшању друштвеног стандарда пензионера сараћује са 
   органима Републичког фонда ПИО и другим органима; 
-  разматра прописе у фази нацрта и предлога у области ПИО и даје    

  примедбе и предлоге на те прописе; 
-  даје иницијативе надлежним органима да се регулишу поједини      

  односи и питања у области  ПИО;       
 - упознаје чланице Савеза са актуелним документима европске   

  заједнице од значаја за живот и рад пензионера и даје смернице за 
  рад, у вези с тим; 
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     - помаже  у унапређењу  и осавремењивању  рада  чланица Савеза, у 
 складу са опште - државним кретањима  и позицијом Савеза,  као 
 делом невладиног сектора, путем смерница,  сугестија, упустава, 
 семинара, саветовања и  других облика информисања; 
      - подстиче и координира активности чланица Савеза на решавању     
 питањаод заједничког  интереса; 

        - у складу са Програмом и задацима Савеза у  циљу ефикаснијег   
 деловања и повезивања своје активности са активностима чланица 
 Савеза  на задацима од заједничког интереса, Савез учествује на 
 тендерима и конкурсима   од интереса за пензионере  које  објављује 
 Влада Србије и други субјекти;     
        - пружа помоћ чланицама Савеза у припреми докумената значајних за 
 њихов рад и прима на увид предлоге њихових статута и других 
          аката; 
        - разматра годишње извештаје о раду и броју чланова удружења у 

циљу евентуалне помоћи али и промоције њиховог рада; 
        - предузима и друге мере и радње које доприносе остваривању 
 задатака и циљева Савеза. 
  

 

 IV   ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦА 

 

 Члан 10. 

 Чланице Савеза имају права и дужности:  

- бирају и опозивају своје представнике у органе Савеза; 

- преко својих представника учествују у утврђивању политике,      
смерница и ставова Савеза; 

- обезбеђују део средстава за рад Савеза и остварују увид у њихово     
коришћење; 

- својим активностима доприносе остваривању циљева и задатака        
Савеза  утврђених Статутом; 

- путем својих представника информишу чланство о раду Савеза; 

- предлажу одржавање седнице Скупштине и Извршног одбора      
Савеза ради заузимања ставова о актуелним питањима од интереса  за све 
чланице Савеза;  

- дају иницијативе и предлоге за унапређење рада Савеза; 

- покрећу иницијативе и предлоге, изјашњавају се о предлозима,     
доносе  одлуке и друга акта о којима се одлучује у Савезу;  
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- активно учествују у реализацији програма, одлука и других аката    
Савеза; 

- достављају Савезу годишње извештаје о свом раду, активностима и броју 
чланова удружења; 

- са Савезом учествују у реализацији пројеката од заједничког     
интереса. 

  

Члан 11. 

  У Савез се могу учланити на основу захтева,  општинска и градска 
удружења,  покрајински савези и друге организације које делују на 
територији Републике, које својим активностима подржавају деловање, 
циљеве и задатке Савеза,  и које су донеле одговарајућа нормативна  акта 
за рад  у складу са Законом и Статутом  Савеза. 

  Подносилац захтева за чланство у Савезу потписује изјаву  о 

прихватању Статута  Савеза, подноси одлуку Скупштине удружења о 

удруживању у Савез и статут свог удружења. Извршни одбор доноси одлуку 

о пријему у чланство.Уколико подносилац захтева  не испуњава услове за 

пријем у Савез, Председник  Савеза  ће одмах обавестити  подносиоца,  а  

Извршни одбор на првој наредној седници. 

  Општинска удружења пензионера, градске оргтанизације и 
покрајински савези, могу закључивати споразуме о сарадњи са другим 
удружењима и организацијама, које делују на њиховој територији и које 
својим активностима подржавају циљеве и задатке чланица Савеза и чија 
су нормативна акта у складу са законом и статутом чланица Савеза. 
  

    
Члан 12. 

 
Својство чланице Савеза престаје: 
 - иступањем из Савеза; 
 - престанком рада чланице; 
 - искључењем. 

         Одлуку о иступању из Савеза доноси Скупштина чланице и доставља 
је Савезу у року од 30 дана од дана доношења са образложењем разлога 
иступања.           
 Престанком рада чланице престаје чланство у Савезу.  
 Извршни одбор ће констатовати да је чланици престало чланство у 

Савезу. 
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 Чланица која не спроводи заједнички утврђене ставове, одлуке и 
општа акта Савеза, која делује супротно овом Статуту или не извршава 
материјалне и друге обавезе према Савезу може бити искључена из Савеза.
 Пре доношења одлуке о искључењу, Савез ће упозорити чланицу о 
постојању разлога за искључење. 
 Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор, а против ње се може 
уложити жалба у року од 30 дана Скупштини Савеза. 
 

 
Члан 13. 

  
  Чланице којима престане чланство губе право на обележја Савеза и 
на услуге које пружа Савез.        
   

 
Члан 14. 

 
  
 Свака чланица Савеза може покренути поступак пред надлежним 
судом за утврђивање уставности општег акта Савеза и појединачних аката 
која су донета супротно Закону, Статуту или другом општем акту Савеза у 
року од 15 дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од шест месеци 
од дана доношења акта. 
 
 
  V ОРГАНИ САВЕЗА  
 
 

Члан 15. 
          
 Органи Савеза су: 
 - Скупштина Савеза        
 - Извршни одбор 
 - Надзорни одбор  
 - Председник. 
 
 

1. СКУПШТИНА САВЕЗА 
 

Члан 16. 
 

 Скупштина  је највиши орган Савеза.     
 Скупштину чине све чланице  Савеза. 
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 Начин представљања чланица  Савеза  у Скупштини предлаже 
Извршни одбор  а усваја Скупштина. 
 За сваки мандатни период скупштина Савеза одређује изборне 
јединице и број представника, тако да се у Скупштини Савеза обезбеди 
заступљеност  представника сразмерно броју  пензионера на њиховом 
подручју. 
 Скупштину чини 69 представника. 
 
 

Члан 17. 
   

Скупштина: 
- разматра и усваја Статут Савеза као и измене и допуне; 
- доноси План  и Програм рада; 
- доноси Пословник  о раду;        

 - разматра и усваја извештај о раду Савеза; 
- разматра и усваја извештај Надзорног одбора; 
- разматра и усваја финансијски план;      
 - усваја годишњи финансијски извештај;  
- доноси одлуку о критеријумима за представљање чланица Савеза у 
  Скупштини Савеза                   
- потврђује мандат чланова Скупштине;      

 - бира и разрешава чланове Извршног одбора; 
- бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора, као и 
  њихове заменике; 
- бира и разрешава председника, заменика и потпредседнике Савеза; 
- бира и разрешава лице овлашћено за заступање; 
- одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза; 

          - одлучује о учлањењу  у друге асоцијације у земљи и инстранству; 
          - врши и друге послове предвиђене овим Статутом; 
 - упознаје се са уоченим питањима и проблемима из извештаја о раду 

општинских удружења, градских организација и покрајинских   
савеза. 

 
  

Члан 18. 
 

 Скупштина Савеза ради у седницама. 
 Седнице скупштина су изборне, редовне и ванредне. 
 Изборна скупштина се одржава сваке четврте године. 
 Редовна седница Скупштине одржава се по потреби а најмање једном 
годишње. 
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 Скупштина на којој се разматра и усваја извештај о раду за протеклу 
годину, годишњи финансијски извештај, финансијски план и план рада за 
текућу годину одржава се најкасније до 30. априла. 
 Ванредна седница Скупштине мора се одржати ако захтев за њено 
сазивање, у писменом облику, поднесе 1/3 чланица.    
 Ванредну  седницу може сазвати председник по сопственој 
иницијативи или на основу закључка Извршног одбора, односно 
Надзорног одбора. 
 Ако председник Савеза не сазове седницу на захтев 1/3 чланица, 
Извршног односно Надзорног одбора, седницу може сазвати заменик и 
потпредседник Савеза, председник Надзорног одбора, односно изабрани 
представник 1/3 чланица које су поднеле захтев за одржавање седнице 
Скупштине.          
 Ванредна седница Скупштине мора се  одржати најкасније у року од 
30 дана од дана подношења захтева.      
  

Члан 19. 
 
 

      Позив са дневним редом и пратећим материјалима доставља се 
члановима скупштине најкасније 7 (седам) дана пре одржавања скупштине.
 Радом скупштине Савеза руководи председник, а у случају 
спречености заменик.         
 Изборном Скупштином  руковди радно председништво до избора 
председника. 

 
      Члан 20. 
 
 
 Седница скупштине може се одржати и пуноважно одлучивати ако је 
присутно најмање једна половина  од укупног броја чланова. 
 Одлуке се доносе већином гласова  присутних, осим за доношење 
Статута, избор председника и статусне промене и престанак рада Савеза,  
када је потребно да се изјасни  две трећине  присутних чланова. 
 Гласање је јавно дизањем руке осим ако  скупштина одлучи да се 
врши тајно гласање. 
 
 
      Члан 21. 
 
  
 Седнице скупштина су јавне. 
 У раду скупштине могу учествовати сви присутни, а право гласа 
имају чланови скупштине. 
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      Члан 22. 
 
 
 О раду седнице Скупштине води се записник. Записник води 
секретар. 
 Записник садржи све релевантне чињенице о раду седница и 
прецизно дефинише одлуке и закључке. 
 Примедбе на записник могу се  ставити на првој наредној седници 
Скупштине. Усвојене примедбе постају саставни део записника. 
 Записник потписује секретар и председник  Савеза, а када је реч о 
изборној Скупштини записник потписује секретар и преседавајући те 
скупштине. 
 
  
            

2. ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Члан 23. 
  
 Извршни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о спровођењу 
циљева Савеза утврђених овим Статутом. 

Извршни одбор има седамнаест  чланова. Тринаест  чланова бира 
Скупштина Савеза, а председник, заменик председника и два   
потпредседника су по положају чланови одбора. 

Извршни одбор се бира из реда чланова Скупштине. 
Извршни одбор може у току трајања мандата да кооптира највише до једну 
трећину  чланова. 
 Извршни одбор ради на седницама које сазива и председава им 
председник Савеза, а у случају његове спречености заменик или 
потпредседник  кога одреди председник.  
             

Члан 24. 
 

Извршни одбор се стара: 
- о непосредном остваривању циљева и задатака Савеза; 
- утврђује  предлоге за Скупштину Савеза (изборну, редовну и  

    ванредну); 
- спроводи одлуке и закључке Скупштине Савеза; 
- доноси одлуку о пријему у чланство Савеза;    
- предузима иницијативе и акције код државних органа, организација 

   социјалног осигурања, здравствене и социјалне заштите и других 
   асоцијација које се баве питањима пензионера у циљу побољшања  
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  материјалног, социјалног и опште-друштвеног положаја     
   пензионера; 

- утврђује предлоге општих аката које доноси Скупштина Савеза и 
доноси општа акта из своје надлежности; 

- утврђује предлог годишњег извештаја о раду Савеза; 
- утврђује предлоге финансијског извештаја и финасијског плана; 
- доноси акт о оснивању својих радних тела, именовање и 

разрешавање њихових чланова; 
- утврђује предлог одлуке о висини и начину уплаћивању доприноса 

чланица Савеза; 
-  утврђује критеријуме за пријем нових чланица;                                       
- разматра извештаје, предлоге и мишљења својих радних тела; 
- разматра предлоге и иницијативе чланица; 
- доноси Пословник о свом раду;  
- утврђује предлог Пословника о раду Скупштине; 
- доноси акта о обављању стучних, административних, финансијско-

књиговодствених и благајничких послова и одлучује о висини 
накнада за рад; 

- предлаже и учествује на јавним конкурсима и тендерима, за 
програме од интереса за пензионере;  

- учествује у реализацији пројеката од заједничког интереса 
самостално или са појединим чланицама; 

- даје предлоге и врши избор чланова у органе када је то законом 
предвиђено; 

- стара се о руковању средствима и имовином Савеза; 
- именује  и разрешава секретара Савеза пензионера; 
- на предлог Статутарне комисије разматра питања евентуалне 

несагласности Статута општинских удружења, градских организација и 
покрајинских Савеза са Статутом савеза; 

- врши и друге послове предвиђене Статутом.  
   

      
3. НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
 

Члан 25. 
 

Надзорни одбор врши контролу: 
         - материјално-финанисјког пословања 

-  коришћења, располагања и чувања имовине Савеза 
-  располагања финансијским средствима. 
Надзорни одбор разматра жалбе  и представке чланица и по њима 

доноси одлуку. 



12 
 

Контролу из става 1. Овог члана, може да врши по потреби и код 
чланица Савеза на њихов захтев, и на захтев председника Савеза. 

За вршење својих послова, Надзорни одбор, по одобрењу 
председника, може да ангажује и стручњаке за одређене послове. 

Надзорни одбор о свом раду подноси извештај  Скупштини Савеза. 
 

 
Члан 26. 

 
   Председника и чланове Надзорног одбора и њихове заменике бира 
Скупштина с тим што нико од њих не може бити истовремено и члан 
Извршног одбора, нити било ког другог органа Савеза. 
   Надзорни одбор сачињавају председник и четири члана. 
   Надзорни одбор има заменика председника и четири заменика 
чланова. 
   Седнице Надзорног одбора заказује председник, према потреби, а 
најмање једном годишње. 
   Надзорни  одбор за свој рад одговара Скупштини. 
 

 
4. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 

 
Члан 27. 

 
Председник Савеза: 
- представља и заступа Савез; 
- одговоран је за законитост рада Савеза и наредбодавац је за 
  извршење финансијског плана; 
- сазива и председава седницама Скупштине и Извршног одбора;  
- подстиче  рад Савеза и чланица; 
- обраћа се већем броју чланица Савеза и позива их на договоре и 
  саветовања; 
- уз обавештење председника Савеза и чланице Савеза могу 
  организовати скупове већег броја чланица Савеза; 
- заједно са Комисијом за именовања даје предлоге за заменика, 

потпредседнике Савеза, чланове Извршног одбора и представнике  
Савеза у другим органима и организацијама; 

- даје предлог за именовање секретара;     
- остварује сарадњу са државним органима, Фондом ПИО, Фондом за 

здравствену заштиту,  јавним установама,  социјално-хуманитарним 
установама и другим организацијама у складу са циљевима и 
задатцима Савеза; 

- врши и друге послове у складу са Споразумом и Статутом Савеза; 
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- заменик председника Савеза замењује председника у случају 
његове спречености или одсутности; 

- председник поверава одређене послове и задатке потпредседницима 
у складу са насталим приликама према територијалној припадности. 

 
 

5. ОКРУЖНИ ОДБОР 
 

Члан 28. 
 

 Окружне одборе могу да оснивају удружења пензионера општина и 
градова, који делују на територији округа и који, по правилу,  нема 
својство правног лица. 
 Окружни одбор има, пре свега, координативну функцију између 
удружења пензионера општина на својој територији, у циљу уједначавања 
праксе и бољем функционисању удружења. 
 Окружни одбор самостално или у заједници са још два или више 
окружних одбора, иако нису чланови Савеза, имају значајну улогу у 
спровођењу појединачних и општих аката, изборне процедуре и политике 
Савеза. 

           
Члан 29. 

  
Седиште окружног одбора је, по правилу, тамо где је седиште округа 

локалне самоуправе, а координатор одбора је председник удружења 
пензионера из седишта окружног одбора. 

По правилу окружни одбор је састављен од по три члана из сваког 
удружења пензионера општине тог округа, а закључке, ставове, предлоге и 
препоруке доноси већином гласова присутних, што ће се регулисати 
споразумом о оснивању тог одбора. На исти начин се доносе одлуке и на 
састанцима више окружних одбора. 

Стручно техничке послове окружног одбора обезбеђује 
ккоординатор одбора, а материјално финансијске обавезе договором 
чланова окружног одбора. 

 
 

6.  РАДНА ТЕЛА 
 

Члан 30. 
 
Савез има:  

-  Комисију за статутарна и организациона питања;  
-  Комисију за избор и именовања. 
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Савез може оснивати и друге сталне и повремене комисије по 
потреби , ради обављања одређених послова и задатака. 

Одлуком о оснивању комисија – радних тела одређује се назив, 
надлежност, састав, послови и задаци и утврђују се рокови до када се 
послови морају  обавити. 

Све комисије сталне и повремене бира Извршни одбор и њихов рад 
се ближе регулише Правилима о раду. 

Комисије имају 3 – 5 чланова и заменика. 
 

7. СЕКРЕТАР САВЕЗА 
 

Члан 31.  
 

Секретар Савеза: 
- помаже председнику у организовању рада Савеза; 
- извршава одлуке, закључке и ставове органа Савеза; 
- по овлашћењу председника Савеза помоћни је наредбодавац за 
  извршење финансијског пословања;  
- одговоран је за сарадњу са чланицама у обиму за који га овласти    

Председник; 
- обавља и друге послове у складу са Споразумом, Статутом Савеза и 

по налогу Председника и других органа Савеза. 
 
  
    VI  ИЗБОР  ОРГАНА САВЕЗА 

 
Члан 32. 

 
 Извршни одбор је дужан да у року од два месеца пре истека мандата 
ограна Савеза покрене предизборне активности.    
 Извршни одбор доноси Одлуку о расписивању избора и одређује 
критеријуме и изборне јединице водећи рачуна о једнакој заступљености. 
 Извршни одбор  обавештава чланице о броју кандидата које бирају 
према Одлуци и утврђеним критеријумима. 
 Изборне јединице бирају чланове Скупштине Савеза и предлажу 
кандидате за Извршни одбор, председника, заменика, подпредседнике и 
чланове Надзорног одбора  и њихове заменике. 
 Извршни одбор по пријему изборних материјала прави коначну 
листу коју доставља Скупштини на потврђивање мандата. 
 

Члан 33. 
 

 Сви чланови органа бирају се на четири године. По истеку мандата 
исто лице може бити бирано поново. 
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 Органи Савеза могу пуноважно да раде ако седницама присуствује 
више од половине чланова. 
 Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, осим за 
доношење Статута Савеза, избор председника, заменика и подпредседнике 
и статусне промене  када је потребно да се изјасни 2/3 присутних чланова. 
 
 

Члан 34. 
 
 Мандат чланова Извршног одбора  и  Надзорног одбора престаје пре 
истека мандата: 

-  подношење  оставке ; 
-  немогућности  обављања функција услед болести или трајне  

спречености; 
- престанком чланства у удружењу; 
- опозивом. 

 Када Извршни одбор констатује да су наступиле околности које 
доводе до престанка мандата могу се на упражњена места у Извршни 
одбор  и  Надзорни  одбор  кооптирати  нови чланови из изборних 
јединица  где је упражњено место,  али не више од 1/3 од укупног броја 
чланова. 

 Новим члановима мандат траје до истека  мандата Извршног одбора 
и Надзорног одбора.          

 О престанку мандата, односно кооптирању нових чланова Извршног 
одбора обавештава се Скупштина на првој наредној седници.  

 
 

Члан 35. 
 

 
 У изузетним случајевима, могу се одржати скраћене седнице органа 

Савеза, изузев Скупштине Савеза, телефонским путем ако се питања не 
односе на Статут, статусне промене, циљеве и задатке Савеза, избор  
председника, заменика и потпредседника. 

 
 

Члан 36. 
 
 

 Председник, заменик, потпредседници, бирају се на четири године и 
исто лице може бити бирано поново на функцију. 
 Мандат председника, заменика и подпредседника може престати и 
пре истека мандата из разлога наведених у члану 34.став 1. 
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Члан 37. 
 

 Предлог за опозив члана Извршног одбора, Надзорног одбора, 
радних тела, може дати: 1/3 чланова Скупштине, Извршног одбора, 
Надзорног одбора и председник, заменик и потпредседници. 
 Предлози за опозив морају бити образложени. 
 Предлоге разматра Извршни одбор и доставља Скупштини која 
доноси одлуку. 
 Ако се изгласа опозив, на упражњена места се бирају по утврђеној 
процедури нови чланови. 
 Мандат новоизабраних чланова траје до истека мандата органа 
Савеза. 
 Исте  одредбе  се  примењују  за  председника,  заменика  и 
подпредседнике. 
 
 
   VII ОБАВЉАЊЕ  СТРУЧНИХ,  ФИНАНСИЈСКИХ  И 
    АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА САВЕЗА 
 
 
      Члан 38. 
 
 Савез има стручну службу коју чине ангажовани пензионери и друга 
запослена  лица. 
 Ради обављања стручних, финансијско – књиговодствених, 
благајничких, техничких и других послова по правилу се ангажују 
пензионери – чланови  удружења уз надокнаду. 
 Стручна лица могу засновати радни однос уз  зараду. 
 Извршни одбор доноси опште критерије  о накнадама ангажованих 
пензионера и запослених, а поједначна решења доноси председник 
уважавајући стручну спрему, обим и значај послова. 
 Извршни одбор на предлог Председника одлучује коме ће се 
поверити поједини послови и утврђује висину накнаде за сваког 
извршиоца и зараду лицима у радном односу. 
 
        
     

Члан 39. 
 
 Права и обавезе ангажованих лица утврђују се уговором у складу са 
Статутом и другим општим актима Савеза која доноси Извршни одбор. 
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Члан 40. 
 

 
 Савез може поверити одговарајућој агенцији вођење пословних 
књига и састављање годишњих  финансијских извештаја. 
 
 
           

VIII  ЗАСТУПНИК  САВЕЗА 
 

 
Члан 41. 

 
 Председник  Савеза је  заступник  Савеза. 
 Заменик заступника је заменик Председника. Председник може 
овластити поједина лица за заступање  Савеза у конкретним стварима. 
 Заступник Савеза је дужан да се  придржава  овлашћења утврђених 
одлуком Скупштине и Извршног одбора. 
 
 
   IX ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ 
 
   

Члан 42. 
 

          Чланови Скупштине, Извршног одбора, Надзорног одбора, 
председник, заменик и потпредседници Савеза одговарају солидарно за 
штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако је та одлука донета 
грубом  непажњом или са  намером да се штета проузрокује,  осим ако су у 
поступку доношења исте, издвојили своје мишљење у записник. 
 Поступак за накнаду штете покреће се по основу предлога Надзорног 
одбора и одлуке Извршног одбора  у складу са Законом. 
 
 
  X  ИМОВИНА  И  ФИНАНСИЈЕ  САВЕЗА 
 

Члан 43. 
 
 Савез има имовину коју чине право својине на непокретностима, 
новчана средства и друга имовинска права која користи и којима 
располаже ради извршења задатака и послова утврђених овим Статутом. 
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Члан 44. 
 
 Савез стиче средства из следећих извора: 

- доприноса чланица;         
- поклона и донација; 
- завештања и прилога; 
- камата на уложена средства; 
- накнада за реализоване пројекте по тендеру и конкурсима;                 
- и из других извора. 
 
           

Члан 45. 
 
Финансијским планом Савеза расподељују  се приходи према 

изворима и расходи  према  наменама. 
Средства одређена за посебне намене исказују се посебно у  

Финансијском плану. 
Финансијским планом може се овластити Председник Савеза да у 

току године  врши  измене појединих прихода и расхода у финансијском 
плану, у оквиру  укупно планираних средстава о чему ће  обавестити 
Извршни одбор на првој наредној седници. 

Извршни одбор  може у току године да врши  ребаланс Финансијског 
плана да би ускладио приходе са расходима. 

Председник  Савеза може да одлучује о утрошку средстава до 
100.000 динара, стим што је у обавези да на првој наредној седници упозна 
Извршни одбор Савеза у које сврхе су средства утрошена. 

Наредбодавац за извршење  финансијског плана је Председник 
Савеза или лице које овласти Извршни одбор. 

 
 

Члан 46. 
 
До доношењаФинансијског плана, финансирање Савеза вршиће се у 

висини 1/3 од предвиђених средстава у Финансијском плану претходне 
године. 

Финансијски план се доноси најкасније до 30. априла текуће године. 
 
         

Члан 47. 
 
Извршни одбор одлучује код које ће банке имати текући рачун. 
Слободна новчана средства Савез орочава под најповољнијим 

условима. Одлуку о орочавању слободних средстава и избору пословне 
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банке, код које ће се средства орочити доноси Председник Савеза и о томе 
обавештава Извршни одбор Савеза. 

Уговор о орочењу средстава закључује Председник или лице које он 
овласти. 

 
Члан 48. 

 
Савез води пословне књиге, саставља и подноси годишње 

финансијске извештаје у складу са Законом и општим актима Савеза. 
Извршни одбор доноси општи акт којим се уређује организација 

рачуноводства у складу са Законом. 
          

Члан 49. 
 

 
Коришћење, управљање и располагање имовином Савеза уређује 

Извршни одбор општим актом.  
     
 

Члан 50. 
 
Имовина Савеза може се користити  искључиво за остваривање 

циљева и задатака утврђених овим Статутом. 
Савез за своје обавезе у правном промету одговара целокупном 

својом имовином. 
Имовина се не може делити чланицама, члановима органа Савеза, 

запосленима или са њима повезаним лицима. 
Чланови органа Савеза могу лично одговарати ако  са имовином  

Савеза поступају  супротно закону или злоупотребе Савеза за незаконите и 
приватне сврхе.  

 
 

Члан 51. 
 
За случај престанка рада Савеза,  имовина Савеза се распоређује 

чланицама Савеза уз обавезу да образују нови Савез и да му то буде 
почетни капитал за рад и активности. 

 
            

XI  ЈАВНОСТ  РАДА  САВЕЗА 
 

Члан 52. 
 

Рад Савеза је јаван. 
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Јавност рада се остварује:          
  - обавештавањем чланица о ставовима, закључцима и одлукама  
    органа Савеза;         
  - давањем саопштења, изражавањем ставова, интервјуима,  
    конференцијама за штампу и на други погодан начин, о питањима 
    значајним за пензиноере и циљеве и задатке Савеза; 

   - обезбеђивањем и омогућавањем учешћа средстава јавног  
  информисања и других заинтересованих представника у раду   
  органа Савеза када су на дневном реду питања од посебног значаја 
  за програмске циљеве и активности Савеза. 

         
Члан 53. 

 
Председник Савеза и друга овлашћена лица могу иступати у 

средствима јавног информисања, ТВ, радиа и других медија, на скуповима 
и форумима који размарају питања значајна за пензионере.  

Сва иступања морају бити у оквирима програма и општих ставова 
органа Савеза. 

О својим иступањима Представник Савеза или друга овлашћена 
лица обавештавају Извршни одбор. 

Председник Савеза је одговоран за јавност рада. 
 
 
 
XII  ПОСТУПАК  ЗА  ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  СТАТУТА 
 
 

Члан 54. 
 

Иницијативу за измене и допуне Статута може дати 1/3 чланова 
Скупштине, Извршни одбор, Надзорни одбор и  Председник.  

Извршни одбор доноси  одлуку о покретању иницијативе за измене 
и допуне Статута. 

Ако Извршни одбор не прихвати иницијативу обавестиће 
подносиоца иницијативе о разлозима неприхватања. 

Ако Извршни одбор прихвати иницијативу задужиће Комисију за 
статутарна и организациона питања да припреми   нацрт измена и допуна 
Статута. 

Извршни одбор утврђује нацрт измена и допуна и доставља га 
чланицама на јавну расправу. 

После јавне расправе, а на предлог  Комисије за статутарна и 
организациона питања Извршни одбор утврђује предлог измена и допуна 
Статута и доставља га Скупштини на  усвајање. 
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Члан 55. 
 
Када су у питању техничке измене, или измене ради усаглашавања 

појединх одредби са законом, а истима се не мењају одредбе о статусним 
променама, правима и дужностима чланица нити циљеви и задатци Савеза 
– измене и допуне Статута могу се вршити по скраћеном поступку тако 
што ће Извршни одбор на предлог Комисије за статутарна и организациона 
питања, утврдити предлог и доставити га Скупштини на усвајање. 
         
      

               XIII ОПШТА АКТА САВЕЗА  
  

Члан 56. 
 

 Акта Савеза су: 
 - статут – општи акт којим се сагласно Закону уређује органиизација 
   и рад Савеза; 
 - одлука – појединачни акт којим се о  конкретном питању одлучује, 
   или образује радно тело или којим се врше именовања или   
   разрешења  изабраних чланова органа Савеза; 
 - правилник – општи акт којим се на  основу Статута или    
   овлашћења из закона уређују унутрашњи односи или поједина  
   питања; 
 - закључак – појединачни акт којим се изражава став органа Савеза 
   по појединим питањима или утврђују задаци ; 
 - решење – појединачни акт којим се  одлучује о појединачном   
   питању и односима  на основу закона и општих аката Савеза. 
   Општа акта Савеза ступају на снагу када их усвоје надлежни органи 

  Савеза и  одреди датум ступања  на снагу. 
            
 
    XIV  СТАТУСНЕ   ПРОМЕНЕ 
 

Члан 57. 
 

 Статусне промене Савеза врше се  на начин утврђен законом. 
 Статусна промена је промена правног положаја Савеза извршена на 
основу одлуке Скупштине. 
 Статусне промене су припајање, спајање и подела Савеза. 
 Припајање је преношење целе имовине Савеза (припојеника) на 
други  Савез (припојилац) на основу уговора о припајању, у складу са 
законом. Ова промена се уписује у Регистар удружења уписом припајања  
у Регистар престаје да постоји Савез. 
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 Спајање је оснивање нове асоцијације на коју прелази  целокупна 
имовина Савеза. 
 Спајањем престају да постоје ранији субјекти који су се спојили и 
настаје нови Савез. 
 Подела Савеза може бити на 2 или више Савеза. Примењују се 
одредбе о оснивању удружења Савези настали поделом  уписују се у 
Регистар удружења. Савези настали поделом солидарно одговарају за 
обавезе подељеног Савеза.        
 Савези настали поделом уписују се у Регистар после разграничења  
средстава, права и обавеза (деобни биланс). 
 
 
   XV  НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

Члан 58. 
 

 За постигнуте резултате у остваривању циљева и задатака Савеза, 
као и за допринос унапређења рада и развоја могу се додељивати признања 
и награде. 
 Признања и награде се могу додељивати чланицама и појединцима,  
организацијама и удружењима, јавним установама и предузећима за 
остварену помоћ и сарадњу. 
 Признања могу бити: плакете, захвалнице и награде. 
 
      Члан 59. 
 
 Награде и признања се додељују на основу критеријума  утврђених 
општим актом – Правилником који доноси Извршни  одбор. 
 Одлуку о додели награда и признања доноси Извршни одбор. 
 
            
  XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 
  
 Тумачење овог Статута даје Скупштина. 
 Сва општа и друга акта донета до ступања на снагу овог Статута 
остају на снази до усаглашавања са Статутом, а усагласиће се у року од 6 
месеци од дана примене овог Статута. 
 Општи  акт који није у супротноси са овим Статутом у коме се не 
врше никакве измене и допуне, председник Савеза ће издати  пречишћен 
текст са изменом дела преамбуле позивајући се на одоговарајућу одредбу 
овог Статута.  
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Члан 61. 
 

 Извршни одбор донеће одлуку којом се утврђује назив и податци о 
чланицама  у складу са ставом 2, члана 11, овог Статута. 
 

Члан 62. 
 

 Ступањем на снагу измена и допуна Статута и његовог пречишћеног 
текста, који је усвојила Скупштина Савеза, престаје да важи Статут Савеза 
пензионера Србије од  06. 07. 2010. године. 
 

Члан 63. 
 
 Овај Статут ступа на снагу осмог  дана  по  објављивању на огласној 
табли   Савеза,  а примењиваће се од дана  уписа у Регистар Удружења под 
бројем  БУ 7589/16  агенције. 
 
Скупштина Савеза  пензионера Србије, Београд, дана 26. јуна 2016 године. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА 
ПЕНЗИОНЕПРА СРБИЈЕ 

Ђуро  Перић 
 


