На основу члана 55. Устава Републике Србије („Сл.гласник
РС“бр.98/2006), чланова 12. и 78. Закона о удружењима („Сл.гласник
РС“бр. 51/2009) и члана 55. Статута Савеза дистрофичара Србије,
Скупштина Савеза дистрофичара Србије на својој седници одржаној
11.05.2012. године, усвојила је:

СТАТУТ
САВЕЗА ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ
1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Савез дистрофичара Србије (у даљем тексту: Савез) је добровољна,
друштвено-хуманитарна, нестраначка, невладина и недобитна организација, основана на неодређено време као савез удружења - организација које
окупљају лица оболела од мишићних и неуромишићних болести (у даљем
тексту: особа са дистрофијом) са територије Републике Србије.
Мисија Савеза дистрофичара Србије је унапређење здравствене заштите и
социјалног статуса особа са дистрофијом Републике Србије, кроз
информисање, едуковање, јавно заговарање, интеграцију и инклузију, уз
примену позитивне законске регулативе и националне Стратегије за
унапређење положаја особа са инвалидитетом.
Члан 2.
Савез делује непосредно и преко својих чланица - организација које
окупљају особе са дистрофијом (у даљем тексту: чланице Савеза).
Савез је пуноправни члан Националне организације особа са
инвалидитетом Србије (у даљем тексту: Национална организација).
Савез је чланица Европског Савеза Националних Организација
Дистрофичара – ЕАМДА.
Члан 3.
Пун назив организације је Савез дистрофичара Србије.
Скраћени назив је СДС.
Седиште Савеза је у Београду, улица Димитрија Туцовића број 23.
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Подручје делатности Савеза је територија Републике Србије.
Члан 4.
Савез има статус правног лица и уписан је у Регистар удружења, које води
Агенција за привредне регистре.
Савез представља и заступа председник Скупштине.
Члан 5.
Печат Савеза је округлог облика са текстом исписаним ћирилицом: Савез
дистрофичара Србије – Београд.
У средини печата налази се амблем Савеза, који представља стилизовани
симбол особе са инвалидитетом у колицима.
Члан 6.
Рад Савеза је јаван.
Јавност у раду Савеза подразумева отвореност и доступност јавности
седница органа Савеза и стављање на увид планова, програма и извештаја
о раду Савеза чланицама, државним органима на захтев и јавности уопште
путем средстава јавног информисања.
Члан 7.
Ради остварења својих циљева, Савез може да постане редован члан или
члан посматрач других облика организовања грађана, савеза и асоцијација
у земљи и иностранству.

2.ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА
Члан 8.
Основни циљеви Савеза су:
1.Заштита и унапређење положаја особа са дистрофијом и особа са
инвалидитетом уопште, укључујући и залагање за усвајање и примену
националне стратегије и политике у области инвалидности и реформу
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националног законодавства у складу са потребама и интересима особа са
инвалидитетом,
2.Јединствено заступање интереса особа са дистрофијом као особа са
инвалидитетом у Србији и јединствено наступање у име чланица Савеза
пред доносиоцима одлука и другим актерима у друштву,
3.Борба против предрасуда и дискриминације по основу инвалидности и
залагање за пуно учешће, једнакост и равноправност и социјалну
укљученост особа са инвалидитетом у Србији,
4.Залагање за заштиту и промовисање основних људских права особа са
инвалидитетом,
5.Залагање за прихватање међународних и европских стандарда, принципа
и докумената у области инвалидности и њихову примену у Србији.
6. Организовање спортских манифестација – такмичења ради очувања
преосталих психо-физичких способности и интеграције чланства
7. Издаваштво и информисање чланства, активиста организација, стручне
јавности и релевантних институција са којима СДС сарађује ради
остваривања права чланова на основу позитивних прописа и укључивања у
активан и самосталан живот.
8. Социјална заштита и унапређење социјалног статуса чланства која
обухвата активно учествовање Савеза у свим процесима који могу
допринети побољшању социјалног статуса нашег чланства (доношење
позитивне законске регулативе, спровођење и примена закона у пракси,
оснивање сервиса подршке, као и све друге активности које могу
допринети унапређењу социјалног положаја ОСИ – особа са дистрофијом.
9. Унапређење положаја чланства у области здравствене заштите са
посебним акцентом на превенцију и остваривање права из области
здравствене заштите (организовање различитих медицинских трибина,
предавања, праћења позитивних законских прописа у циљу побољшања
положаја особа са инвалидитетом итд).
10.Унапређење положаја чланства у области запошљавања и образовања
11. Организовање културних активности ради подстицања креативности и
омогућавања позитивних психичких ефеката за учеснике тих активности.
Задаци Савеза су:

Члан 9.

1.Јачање заједништва, равноправности и солидарности међу чланицама
Савеза,
2.Подршка јачању појединачних капацитета чланица Савеза,
3.Вођење централне евиденције чланства, имовине и средстава Савеза у
складу са прописима,
4.Развијање сарадње са Националном организацијом особа са
инвалидитетом Србије, Европским Савезом Националних Организација
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Дистрофичара, Међународним инвалидским покретом на реализацији
заједнички утврђених циљева, интереса и договорених активности.
5.Развијање сарадње са другим организацијама које окупљају особе са
инвалидитетом на реализацији заједнички утврђених циљева, интереса и
договорених активности.
6.Развијање и унапређење сарадње са свим институцијама и установама
које имају утицај на положај особа са инвалидитетом.
3.ЧЛАНСТВО САВЕЗА
Члан 10.
Чланице Савеза удружују се у Савез на принципима добровољности,
равноправности и солидарности, прихватајући одредбе овог Статута, са
правима и обавезама који на основу тога проистичу.
Чланице Савеза као правна лица задржавају своју самосталност и
аутономију у свом организовању и деловању, са ограничењима која су
прихватили удруживањем у Савез, које се регулише сагласношћу њихових
општих аката са овим Статутом.
Чланице Савеза у организационом смислу и територијално могу бити:
регионалне, окружне, међуопштинске, градске и општинске.
Изузетно, чланице Савеза могу бити и удружења – организације особа са
дистрофијом које се формирају при установама за трајни смештај особа са
инвалидитетом.
Новоосноване организације могу постати чланице Савеза након 2 (две)
године од регистровања уколико имају најмање 10 чланова из реда особа
оболелих од дистрофије и сродних неуромишићних болести, и уколико
успешно и континуирано спроводе и реализују активности на унапређењу
положаја особа са мишићном дистрофијом.
Одлуку о пријему новоосноване организације у чланство доноси
Скупштина Савеза, на основу писаног захтева и процене о испуњавању
услова из става 5. овог члана.
Поред чланица (удружења), чланови Савеза дистрофичара Србије
непосредно могу бити и физичка лица, које органи Савеза на основу
изузетног, као и вишегодишњег доприноса унапређењу положаја особа са
дистрофијом прогласе помажућим, или почасним члановима Савеза.
Члан 11.
Права чланица Савеза су:
1.Да остварују циљеве и задатке утврђене овим Статутом и плановима и
програмима донетим у складу са њима,
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2.Да именују своје представнике у органе и радна тела Савеза на начин
прописан њиховим општим актима и да преко њих учествују у раду
Савеза,
3.Да врше опозив својих представника сопственом одлуком или на захтев
органа Савеза,
4.Да њихови представници буду бирани у органе Савеза, које именују или
бирају поједини органи Савеза,
5.Да дају предлоге за чланове појединих органа и радних тела Савеза,
6.Да траже покретање поступка за утврђивање одговорности и опозив
појединаца и органа у Савезу у складу са одредбама овог Статута,
7.Да буду редовно обавештавани о раду, предлозима и одлукама органа
Савеза,
8.Да на свој захтев добијају сва акта које доносе и усвајају органи Савеза, а
која су од интереса за њихову организацију или чланове,
9.Да добијају податке о законским и другим прописима који се односе на
Савез и његове чланице,
10.Да користе помоћ и услуге Савеза у остваривању заједнички утврђених
циљева, усвојених планова и програма,
11.Да остварују поједина права својих чланова, ако се та права остварују
преко Савеза,
12.Да траже објашњења о појединим одлукама органа Савеза, улажу
приговоре одговарајућим органима Савеза и добијају одговоре на њих,
13.Да покрећу поступак пред надлежним судом, у складу са Законом, за
утврђивање ништавности општег акта Савеза који је супротан или је донет
супротно одредбама овог Статута,
14.Да затраже сазивање ванредне седнице појединих органа, у случајевима,
на начин и по поступку утврђеном овим Статутом,
15.Да учествују у поступку за измене и допуне овог Статута у складу са
одредбама Статута које то регулишу,
16.Да иступе из чланства Савеза на начин и по поступку у складу са овим
Статутом,
17.Да остварују и друга права у Савезу у складу са Законом, другим
општим актима Савеза и заједнички утврђених права.
Члан 12.
Право да иступи из чланства Савеза има чланица Савеза која своју одлуку
у писаној форми достави Скупштини.
Одлуку из става 1. овог члана доносе органи чланице Савеза на начин и по
поступку утврђен њеним Статутом.
Одлуку о прихватању захтева за иступање из Савеза доноси Скупштина.
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Одлука о иступању чланице из Савеза постаје коначна, када се утврди да
су испуњени услови за њено спровођење: решење међусобних
материјалних односа, деобни биланс и друга питања.
Члан 13.
Обавезе чланица Савеза су:
1.Да именују своје представнике за органе и радна тела Савеза у складу са
роковима утврђеним одлукама о избору или одредбама овог Статута,
2.Да преко својих представника учествују у раду органа и радних тела
Савеза,
3.Да у случају потребе мењају своје представнике или врше њихов опозив
у органима Савеза у складу са овим Статутом,
4.Да одговарају за учешће у раду својих представника у органима и радним
телима Савеза,
5.Да редовно и на време достављају Савезу податке из свог рада и
деловања, планове и програме, извештаје о раду и пословању, нужне за
функционисање Савеза и очување заједништва,
6.Да према потреби и у складу са постигнутим договорима извршавају
материјалне обавезе према Савезу на принципу солидарности,
7.Да поштују одредбе овог Статута, усклађују своје статуте са његовим
одредбама у прописаном року,
8.Да извршавају одлуке органа Савеза дистрофичара Србије и да спроводе
ставове, препоруке и закључке органа Савеза.
9. Да омогуће контролу Савеза, над реализацијом активности и утрошка
средстава остварених преко Савеза за одређене програмске активности,
стављањем на увид органима Савеза документацију о томе
10. Да омогући рад Комисије из члана 15. Статута, и дозволи преглед
сопствене документације при утврђивању чињеница у поступку који се
води за њено искључење из Савеза
11.Да остварују и поштују и друге дужности и обавезе, које произилазе из
Закона, одредби овог Статута, других општих аката Савеза и заједнички
договорених послова и активности.
Члан 14.
Органи Савеза имају право предузимања мера против чланице Савеза у
случају да у чланици Савеза дође до:
- нарушавања унутрашњих односа са тежим последицама по јединство у
организацији,
- угрожавања рада и остваривања редовне делатности,
- повреде Статута или закона од стране одговорних лица или органа,
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- нарушавања њеног угледа,
- непридржавања и неиспуњавања обавеза према Савезу.
Мере које органи Савеза предузимају против чланице Савеза у случајевима
из става 1. овог члана имају за циљ, да се пружањем конкретне помоћи
органима чланице Савеза превазиђе настало стање, отклоне неправилности
и створе услови за нормалан рад.
При предузимању мера из става 2. овог члана, органи Савеза могу да
користе помоћ органа и институција надлежних за вршење надзора и
контроле.
Члан 15.
У случају када чланица својим радом и поступцима угрожава рад и
финансирање осталих чланица - Савеза, као и у случају када се и поред
предузетих мера из члана 14. Статута не превазиђе стање у чланици
Савеза, органи Савеза имају право да:
• Суспендују (замрзну) статус чланице у Савезу дистрофичара Србије
• Покрену поступак за искључење те чланице из Савеза
Суспензија (замрзавање) статуса чланице у Савезу подразумева престанак
пуноправног учешћа представника те организације у раду органа Савеза,
као и престанак финансирања суспендоване чланице преко Савеза.
Првостепену Одлуку о суспензији (замрзавању) статуса чланице у Савезу
дистрофичара Србије доноси Управни одбор.
На првостепену одлуку о замрзавању чланства, чланица Савеза из става 1
овог члана има право подношења приговора Скупштини у року од 30 дана
од дана добијања првостепене одлуке.
Суспензија (замрзавање) чланства по одлуци Управног одбора траје док се
не отклоне разлози за увођење ове мере:
• најкраће до прве наредне седнице Управног одбора,
• најдуже до прве редовне седнице Скупштине Савеза, када она
коначно одлучује о евентуалном приговору на одлуку Управног
одбора и даљем статусу чланице (продужењу или укидању
суспензије).
У случају утврђивања већих неправилности у раду чланице Савеза као и
неотклањања разлога за увођење суспензије, органи Савеза имају право да
покрену поступак за искључење те чланице из Савеза.
Поступак за искључење чланице Савеза покреће својом одлуком Управни
одбор, који образује Комисију за утврђивање чињеница о стању и
последицама из става 1. овог члана (у даљем тексту: Комисија).
Одлуком о образовању Комисије и става 2. овог члана, утврђује се њен
састав, задатак и рок за подношење предлога. У саставу Комисије не могу
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бити припадници чланице Савеза против које је покренут поступак за
искључење из Савеза.
У поступку за искључење чланице Савеза, Комисија утврђује чињенице
нужне за доношење одлуке о искључењу. По окончању поступка, Комисија
о свом налазу, утврђеним чињеницама и предлогу обавештава Управни
одбор.
Првостепену одлуку о искључењу доноси Управни одбор на предлог
Комисије.
На првостепену одлуку о искључењу чланица Савеза из става 1. овог члана
има право подношења приговора Скупштини у року од 30 дана од дана
добијања првостепене одлуке.
Коначну одлуку о искључењу чланице из Савеза доноси Скупштина у року
који не може бити дужи од 90 дана од дана добијања приговора из става 4.
овог члана.
Члан 16.
За изузетне заслуге у раду Савеза и доприносу у остваривању циљева и
задатака Савеза, појединцима и организацијама могу се додељивати
признања.
Врсте признања, критеријуми за њихово додељивање, поступак и начин
доделе утврђују се Правилником о признањима и наградама.
4.ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 17.
Органи Савеза су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Скупштина
Члан 18.
Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину чини по један представник сваке чланице Савеза.
Представници чланица Савеза као чланови Скупштине морају бити из реда
особа са дистрофијом.
Чланице Савеза бирају своје представнике и њихове заменике у
Скупштини сагласно својим статутима.
Члан 19.
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Скупштина има свог Председника и Потпредседника, који се бирају из
реда њених чланова.
Члан 20.
Скупштина:
1.Доноси Статут Савеза, Правилник о признањима и наградама,
Пословник о свом раду и друга општа акта предвиђена Статутом,
2.Врши избор и именовање чланова органа Савеза,
3.Бира Председника и Потпредседника из реда својих чланова,
4.Бира Управни одбор из реда својих чланова,
5.Бира чланове Надзорног одбора на предлог чланица Савеза,
6.Бира Комисију за статутарно-правна питања (у даљем тексту-Статутарну
комисију), у складу са Правилником
7.Додељује награде, признања и посебна признања
8.Доноси коначне одлуке као другостепени орган Савеза,
9.Доноси другостепену одлуку о суспензији (замрзавању) статуса чланице
и искључењу чланице из Савеза
10.Утврђује политику Савеза, доноси годишњи програм рада и
финансијски план, разматра и усваја извештај о раду и пословању,
годишњи рачун и извештај Надзорног одбора,
11.Одлучује о међународним активностима Савеза
12.Доноси одлуку о оснивању гласила Савеза,
13.Доноси одлуку о опозиву Председника, односно Потпредседника,
14.Захтева опозив појединих представника чланица Савеза у органима
Савеза, ако неоправдано одсуствују и не учествују у раду седница органа
Савеза чији су чланови, ако се утврди да су својим понашањем и одлукама
повредили Статут, ако се утврди њихова лична одговорност у складу са
чланом 48. овог Статута, или су нанели штету Савезу,
15.Доноси коначне одлуке о накнади штете,
16.Доноси одлуке о статусним питањима у складу са Законом,
17.Расписује изборе за органе Савеза,
18.Доноси одлуку о престанку Савеза,
19.Даје тумачење одредби Статута и општих аката које је донела,
20.Располаже имовином Савеза у складу са Законом,
21.Доноси одлуку о пријему нове организације у Савез,
22.Доноси одлуку о именовању ликвидационог управника,
23.Одлучује и о другим питањима из своје надлежности у складу са
одредбама Статута, прописа и Закона.
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Члан 21.
Скупштина ради и одлучује на седницама.
Редовне седнице Скупштине се одржавају према потреби и у складу са
програмом рада, а најмање једном годишње.
Ванредна седница Скупштине мора бити сазвана на захтев најмање једне
трећине њених чланова, односно на захтев најмање трећине укупног броја
чланица Савеза, односно на захтев Надзорног одбора Савеза када је реч о
тежим повредама из области материјално-финансијског пословања и
кршења Статута, као и на захтев државних органа у складу са законом, у
року од највише 30 дана од дана подношења писаног захтева.
Седнице Скупштине сазива и њима председава Председник, односно у
његовом одсуству Потпредседник.
Ако Председник, односно Потпредседник у прописаном року из
неоправданих разлога не сазове седницу Скупштине на захтев предлагача
из става 3. овог члана, седницу ће сазвати један од предлагача у даљем
року од највише 15 дана, уз обавезу припремања материјала за тако
сазвану седницу. У случају када се то догоди, на седници ће се поред
припремљеног материјала расправљати и о одговорности Председника,
односно Потпредседника.
Управни одбор
Члан 22.
Управни одбор је оперативни извршни орган Скупштине.
Управни одбор има 7 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина из реда својих чланова, на
предлог чланица Савеза.
Председник и Потпредседник су по функцији чланови Управног одбора.
Члан 23.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Управног одбора сазивају се према потреби и у складу са
програмом рада Савеза, а најмање два пута годишње.
Седница Управног одбора се мора сазвати на захтев Скупштине, односно
Надзорног одбора, односно на писани захтев најмање половине укупног
броја чланова Управног одбора или најмање једне трећине чланица Савеза.
Седнице Управног одбора сазива и њима председава Председник, односно
Потпредседник.
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Члан 24.
Управни одбор:
1.Организује рад Савеза између две седнице Скупштине, оперативно
спроводи планове и програме рада Савеза, доноси одлуке о извршењу
финансијског плана Савеза и других планова
2.Утврђује нацрт новог или измене и допуне постојећег Статута и других
општих аката Савеза, покреће, организује и води јавну расправу о овим
актима, утврђује предлоге ових аката и упућује их на усвајање Скупштини
3. Доноси правилнике из своје надлежности: Правилник о канцеларијском
пословању, Правилник о рачуноводству и финансијском пословању,
Правилник о организацији, раду и задацима Стручне службе и друге
правилнике из делокруга свог рада.
4.Именује представнике Савеза у органе других организација и асоцијација
чији је Савез члан, на предлог чланица Савеза,
5.По потреби или захтеву, заузима ставове и даје мишљење о нацртима и
предлозима појединих прописа, уредби и закона ако се односе на права
особа са дистрофијом и особа са инвалидитетом уопште
6.Доноси одлуку о организацији и раду Стручне службе и нормативно
регулише међусобне односе Савеза и те службе
7.Доноси одлуку о покретању привредне делатности.
8.Према потреби, својом одлуком формира радна тела и комисије за
спровођење или решавање питања из своје надлежности
9.Стара се о информисању чланица Савеза, чланства и шире јавности
10.Управља имовином Савеза у складу са одлукама Скупштине
11.Организује сарадњу са чланицама Савеза, органима Националне
организације, појединим министарствима и органима државне управе,
другим организацијама и заједницама које окупљају особе са
инвалидитетом и другим организацијама и заједницама са којима Савез
остварује заједничке програме, акције и друге активности
12.Спроводи контролу над реализацијом програмских активности и
утрошка средстава, које чланица Савеза остварује преко Савеза, на основу
овлашћења Сектора за заштиту особа са инвалидитетом
13.Прати и координира рад представника Савеза у органима и заједницама
чији је Савез члан и томе обавештава чланице Савеза и Скупштину
14.Одлучује о питањима за које је овлашћен као првостепени орган Савеза
15.Доноси првостепену одлуку о суспензији (замрзавању) статуса чланице
у Савезу и искључењу чланице из Савеза.
16.Додељује признања и награде за које је надлежан и даје предлоге за
доделу признања и награда које додељује Скупштина,
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17.Даје мишљење о предлозима за опозив Председника, односно
Потпредседника
18.Покреће поступак за опозив појединих чланова Скупштине или
Управног одбора, ако неоправдано одсуствују и не учествују у раду
седница органа Савеза чији су чланови, ако се утврди да су својим радом,
понашањем или одлукама повредили Статут, односно да су одговорни за
обавезе Савеза у складу са одредбама члана 47, односно да су нанели
штету Савезу,
19.Даје предлог о покретању поступка за накнаду штете које су нанете
Савезу у складу са одредбама члана 48. Статута,
20.Именује Издавачки савет и главног уредника гласила Савеза,
21.Врши и друге послове и доноси одлуке из своје надлежности на основу
овог Статута, закључака Скупштине, прописа и закона.»
Члан 25.
Управни одбор и његови чланови одговорни су за свој рад и одлуке које
доносе Скупштини.
Надзорни одбор
Члан 26.
Надзорни одбор је у свом деловању и раду независни самостални орган
Савеза, који врши контролу исправности материјално финансијског
пословања
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина на предлог чланица
Савеза
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити чланови Скупштине
у истом мандату.
Чланови Надзорног одбора морају бити стручна лица, од којих је најмање
један члан стручњак за област материјално-финансијског пословања.
Надзорни одбор има свог председника, који се бира из реда чланова
Надзорног одбора.
Члан 27.
Надзорни одбор врши контролу материјално-финансијског пословања
Савеза у складу са прописима, финансијским плановима и одлукама
надлежних органа Савеза
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Изузетно од одредби из става 1 овог члана, Надзорни одбор може вршити и
друге послове из области контроле на захтев Скупштине Савеза.
Члан 28.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама, које се одржавају према
потреби, а најмање једном годишње за контролу материјално-финансијског
пословања Савеза за претходну годину пре усвајања годишњег рачуна за
ту годину.
Седница Надзорног одбора се мора сазвати на захтев Скупштине.
Седница Надзорног одбора се може сазвати и на захтев чланица Савеза,
ако су уложиле приговор на одлуке органа Савеза из области материјално
финансијског пословања које су противне Статуту.
Седнице Надзорног одбора сазива и њима председава председник
Надзорног одбора, односно у случају његовог одсуства други члан
Надзорног одбора.
Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова његових чланова.
Члан 29.
У свом раду Надзорни одбор сарађује са другим органима Савеза, и
Стручном службом Савеза.
У вршењу контроле материјално финансијског пословања, Надзорном
одбору се мора ставити не увид сва тражена и расположива документација
Савеза.
Неопходну документацију обезбеђују радници Стручне службе Савеза.
Члан 30.
О својим налазима Надзорни одбор обавештава органе Савеза.
У случају уочених неправилности у раду од стране Надзорног одбора,
Председник, односно Потпредседник Савеза је дужан да сазове седницу
органа из става 1 овог члана да размотри налаз Надзорног одбора и
предузме одговарајуће мере за отклањање неправилности и покретања
евентуалне одговорности појединаца.
Члан 31.
О свом раду Надзорни одбор редовно подноси писани извештај.
Без разматрања редовног годишњег извештаја Надзорног одбора,
Скупштина Савеза не може доносити одлуку о усвајању извештаја о
пословању и годишњег рачуна Савеза за ту годину.
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Председник и потпредседник Скупштине
Члан 32.
Председник:
1.Представља и заступа Савез
2.Председава седницама Скупштине и Управног одбора
3.Потписује записнике са седница којима председава, општа акта Савеза,
појединачна акта и одлуке Скупштине и Управног одбора, појединачна
акта и одлуке које доноси на основу својих овлашћења у складу са
Статутом
4.Организује припрему седница Скупштине и Управног одбора
5.Учествује у изради планова, програма и извештаја о раду Савеза
6.Одговара за законитост рада органа Савеза, поштовање Статута и других
општих аката Савеза
7.Наредбодавац је за материјално-финансијско пословање Савеза
8.Одговара за спровођење програмске политике Савеза и извршавање
планова и програма Савеза и других послова у складу са Статутом и
Законом
9.Врши координацију рада свих органа и радних тела Савеза и чланица
Савеза
10.Стара се о очувању заједништва, равноправности и солидарности у
Савезу
11.Врши непосредан надзор над радом радника Стручне службе и као
непосредни руководилац доноси све одлуке о правима и обавезама ових
радника из рада у складу са Законом о раду
12.Обавља и друге послове које му повери Скупштина и који произилазе из
одредби Статута и Закона.
Члан 33.
Потпредседник замењује Председника у случају његове спречености и у
другим случајевима у складу са Статутом.
У случају из става 1. овог члана Потпредседник има сва права и обавезе
Председника у складу са Статутом.
Члан 34.
Председник и Потпредседник за свој рад одговарају Скупштини.
Председник и Потпредседник могу бити опозвани са своје функције у
случају:
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- ако у дужем периоду не извршавају своје обавезе или их обављају
крајње несавесно,
- ако се утврди да су својим радом и одлукама повредили Закон,
одредбе Статута и других општих аката Савеза,
- ако су одбили да поступе по захтеву Надзорног одбора из члана 30.
Статута,
- ако су својим одлукама или несавесним радом довели до знатнијег
оштећења или губитка имовине Савеза или наношење материјалне
штете,
- ако се утврди њихова кривична одговорност на основу правоснажних
одлука судских органа, која повлачи за собом забрану вршења
функције коју врше у Савезу,
- у другим случајевима њихове непосредне одговорности, када се
доведе у питање заједништво и равноправност у Савезу.
Члан 35.
Предлог за опозив Председника, односно Потпредседника могу дати:
- најмање једна трећина укупног броја чланица Савеза,
- најмање три члана Управног одбора,
- Надзорни одбор у случају да утврди веће неправилности и теже
повреде Закона из области материјално финансијског пословања.
Предлог из става 1. овог члана мора бити поднет у писаној форми, уз
навођење повреда и неправилности због којих се захтева опозив.
Поступак за опозив Председника, односно Потпредседника покреће својом
одлуком Управни одбор, који образује Комисију за утврђивање
одговорности Председника, односно Потпредседника (у даљем тексту:
Комисија).
Одлуком о образовању Комисије утврђује се њен састав, задатак и рок за
доношење предлога.
Чланови Комисије морају бити из различитих чланица Савеза, али не из
чланице којој припада Председник, односно Потпредседник.
Одлука о покретању поступка за опозив мора се донети на захтев најмање
једне трећине укупног броја чланица Савеза, Надзорног одбора,
инспекцијских служби, односно органа који врше надзор над радом Савеза,
односно на основу правоснажне пресуде којом је утврђена одговорност
Председника, односно Потпредседника из области материјалнофинансијског пословања.
Комисија ради у пуном саставу, а своје одлуке доноси већином гласова.
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Комисија у свом раду врши проверу навода из предлога за опозив, утврђује
чињенице и доказе и на основу њих доноси свој предлог, који упућује
Управном одбору на мишљење.
Коначну одлуку о опозиву доноси Скупштина, на основу предлога
Комисије и мишљења Управног одбора.
Председник, односно Потпредседник који су опозвани коначном одлуком
Скупштине, не могу више бити бирани на функције председника, односно
потпредседника.
Остала радна тела и комисије Савеза
Члан 36.
За спровођење појединих активности, покретање и спровођење акција и
извршење појединих послова Скупштина, Управни одбор и Председник
могу именовати појединце, односно образовати радна тела, одборе и
комисије.
Одлуком о образовању радних тела утврђује се њихов састав, предмет рада
и овлашћења.
За свој рад радна тела одговарају органу, односно појединцу који их је
образовао.
5.МАНДАТ, ИЗБОРИ И ОДЛУЧИВАЊЕ У САВЕЗУ
Члан 37.
Мандат органа Савеза, Статутарне комисије, изабраних и именованих лица
траје четири године, са могућношћу поновног избора, али највише два пута
узастопно.
Изузетно од одредби става 1. овог члана, изабрана и именована лица могу
бити поново бирана, односно именована по протеку од четири године од
истека мандата којим су претходно бирани и именовани.
Мандат чланова органа Савеза, изабраним и именованим лицима може
престати и пре истека времена на који су изабрани или именовани у
случају:
- подношења оставке,
- опозива,
- смрти,
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- иступања, односно искључења чланице из Савеза чији је
представник члан органа Савеза, односно изабрано или именовано
лице
- престанка Савеза.
У случајевима престанка мандата члановима органа Савеза из алинеја 1,2.
и 3. става 2. овог члана, чланица Савеза има право да изабере новог
представника.
У случају престанка мандата изабраним и именованим лицима из алинеја
1,2. и 3. става 2. овог члана, органи Савеза изабраће или именовати нова
лица на функције, које су на овај начин упражњене.
Члан 38.
Изборе за органе Савеза расписује Скупштина најмање 45 дана пре истека
мандата који је у току.
Одлуком о расписивању избора утврђује се рок за њихово спровођење и
образује Комисија за спровођење избора (у даљем тексту: Изборна
комисија).
Изборна Комисија врши верификацију мандата за чланове Скупштине и
утврђује предлоге за избор појединих органа Савеза на основу предлога
чланица Савеза, који морају бити у писаној форми.
Прву седницу новоизабраних чланова Скупштине сазива Председник
Скупштине претходног сазива, односно најстарији члан новог сазива.
На првој седници новоизабраних чланова врши се конституисање
Скупштине на основу извештаја Изборне комисије о верификованим
мандатима за чланове Скупштине и врши избор Председника,
Потпредседника, Управног одбора, Надзорног одбора и сталних Комисија.
Члан 39.
Органи Савеза: Скупштина и Управни одбор пуноважно одлучују ако
седници присуствује више од половине укупног броја њихових чланова.
Седницама Скупштине и Управног одбора по потреби присуствују чланови
појединих радних тела или комисија који су припремали поједина питања
за седницу, а по позиву и друга лица која треба да учествују у раду
седнице.
Седницама на којима се усвајају извештаји о материјално-финансијском
пословању Савеза и доносе планови и програми материјално-финансијске
природе за наредни период присуствује Председник Надзорног одбора или
један од чланова Надзорног одбора.
Седницама Скупштине и Управног одбора могу да присуствују на свој
захтев, уз сагласност ових одбора и представници појединих чланица који
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нису чланови ових одбора у случајевима када се решавају питања везана за
рад и пословање њихове организације.
У случајевима из претходног става представници могу да се обраћају
Скупштини и Управном одбору уз сагласност председавајућег, али без
права на одлучивање о појединим питањима.
У изузетним случајевима када није могуће сазвати седницу Скупштине,
или Управног одбора, изјашњавање о појединим питањима може се
вршити и електронским-писаним путем.
Одлука донета електронским-писаним изјашњавањем и резултати
изјашњавања са материјалима о томе, саставни су део записника прве
следеће седнице Управног одбора.
Члан 40.
У случају спречености појединог члана Скупштине, односно Управног
одбора, да присуствује седници овог органа, право и обавезу да на тој
седници присуствује има његов стални заменик.
Члан 41.
Одлуке на седницама органа Савеза: Скупштине, Управног и Надзорног
одбора доносе се већином гласова свих чланова ових органа. Одлука о
искључењу чланице из Савеза, одлука о статусним питањима и одлука о
престанку Савеза доносе се двотрећинском већином свих чланова
Скупштине.
Изузетно, одлука о избору чланова органа Савеза ( Управног и Надзорног
одбора) доноси се већином гласова присутних чланова органа.
Изабран је онај кандидат који је добио више гласова у односу на другога.
Уколико два кандидата имају исти број гласова, изабран је онај кандидат
који до тада није вршио функцију на коју се бира, односно који има вишу
стручну спрему, односно млађи кандидат.
Члан 42.
Изјашњавање чланова на седницама Скупштине или Управног одбора је по
правилу јавно, сем у случајевима када се већина његових чланова изјасни
за тајно гласање.
Одлука о избору и опозиву Председника, односно Потпредседника, одлука
о избору чланова Управног одбора и одлука о искључењу чланице из
Савеза доноси се тајним гласањем.
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Члан 43.
О раду на седницама органа Савеза: Скупштине, Управног и Надзорног
одбора, радних тела и комисија води се записник.
Записник на седницама Скупштине и Управног одбора води запослено
лице Стручне службе Савеза.
Записник мора да садржи: имена и презимена присутних чланова органа
Савеза, број присутних у односу на укупан број чланова са констатацијом
да постоји кворум за одлучивање, име и презиме председавајућег,
записничара и чланова који ће својим потписима оверавати записник,
имена и презимена присутних чланова радних група, имена осталих
присутних лица и њихове функције, усвојен дневни ред, имена и
презимена излагача по појединим питањима која се разматрају на седници,
краћу садржину расправе по појединим питањима, јасно формулисане
одлуке са констатацијом о броју гласова којим су усвојене, издвојена
мишљења појединаца, потписе преседавајућег, записничара и оверивача
записника.
Ближе одредбе о раду и одлучивању на седницама органа Савеза могу се
уредити пословником.
6.СРЕДСТВА И ИМОВИНА САВЕЗА
Члан 44.
Средства за рад и остваривање програма Савез остварује:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Од средстава од игара на срећу сходно Закону и посебним прописима
Од пројеката
Од субвенција за одређене намене
Од донација, прилога, поклона, оставина и легата (у новцу и натури)
Од спонзорства, камата на улоге, закупнина, дивиденди
Од обављања делатности
Из других извора у складу са Законом.
Члан 45.

Средства која Савез обезбеди из појединих извора представљају имовину
Савеза.
Имовина Савеза (ствари и новац) може се користити једино за остваривање
циљева утврђених Статутом и задацима који из тога произилазе.
Имовина Савеза се не може делити његовим оснивачима, чланицама,
члановима органа Савеза, запосленима у Савезу или са њима повезаним
лицима. Повезана лица су лица која се таквим сматрају у смислу прописа
којима се уређују привредна друштва.
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Одредбе става 2. и 3. овог члана не односе се на давање примерених
накнада и награда, оправданих трошкова насталих остваривањем циљева
утврђених Статутом (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и
сл), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.
Располагање имовином Савеза супротно одредбама Закона ништаво је.
За закониту употребу и коришћење имовине Савеза одговоран је
наредбодавац за материјално-финансијско пословање и овлашћено правно
или физичко лице коме је поверено вођење финансијског пословања
Савеза.
Члан 46.
Независно од имовине Савеза, чланице Савеза могу удруживањем
сопствених средстава формирати фондове солидарности за различите
намене.
Средства фондова солидарности из става 8. овог члана могу да се користе:
1.За давање помоћи или позајмица чланицама за одређене намене.
2.За инвестициона улагања при градњи заједничких објеката за: спорт,
одмор и рекреацију и слично.
3.За друге намене у складу са прописима и законом.
Ближе одредбе о удруживању средстава, критеријумима, поступку и
начину коришћења средстава фондова из става 1. овог члана уређују се
посебним споразумом.
Члан 47.
За своје обавезе Савез одговара својом целокупном имовином.
Чланови органа Савеза одговарају лично за обавезе Савеза, ако поступају
са имовином Савеза као да је у питању њихова имовина или злоупотребе
Савез као форму за незаконите радње или у сврху преваре.
Члан 48.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с
намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења
одлуке издвојили своје мишљење у записник.
Поступак за накнаду штете Савезу покреће својом одлуком Председник.
Овом одлуком се може одредити посебан заступник Савеза за вођење
поступка за накнаду штете.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње заступника Савеза.
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Члан 49.
Савез прибавља средства вршењем делатности 88.99(Остала социјална
заштита без смештаја), као и вршењем других делатности у складу са
законом: остало образовање, штампање и штампарске услуге, издавање
књига, часописа и друге издавачке делатности – остала издавачка
делатност, рачуноводствено-књиговодственим пословима итд.
Савез може отпочети са непосредним обављањем ове делатности тек након
пријаве Агенцији за привредне регистре.
Средства обезбеђена на овај начин могу се користити искључиво за
остваривање циљева Савеза и у складу са законом и чланом 45 овог
Статута.
Члан 50.
Савез води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје који подлежу
ревизији, у складу са прописима о рачуноводству.
Ревизију пословних књига и финансијских извештаја Савеза може да врши
само овлашћени независни спољни ревизор.
Годишњи извештаји о активностима и финансијском пословању Савеза
подносе се чланицама и органима Савеза на редовним годишњим
седницама Скупштине, одн.седницама Управног одбора.
Ближе одредбе о организацији и вођењу рачуноводствених послова
утврђени су Правилником о рачуноводству и финансијском пословању.
7.СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 51.
Стручне, административне, материјално-финансијске, техничке, помоћне и
друге послове за органе и радна тела Савеза обавља Стручна служба.
Одлуку о оснивању, организовању, начину рада и финансирању Стручне
службе доноси Скупштина у складу са потребама, расположивим
финансијским средствима, законским прописима и одредбама Статута.
Организација и задаци Стручне службе, послови које она обавља, број
извршилаца, квалификациона структура запослених, степен стручне
спреме и други услови за избор утврђују се Правилником о организацији,
раду и задацима Стручне службе.
Ближе одредбе о организацији и вођењу административних послова
утврђене су Правилником о канцеларијском пословању.
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Радници Стручне службе остварују своја права по основу рада у складу са
законом, општим и посебним колективним уговором и општим актима
Савеза.
Надзор над радом Стручне службе врши Управни одбор.
Председник је непосредни руководилац радника Стручне службе
Поједини стручни, финансијски и други послови, нужни за
функционисање Савеза, могу се према потреби, на основу одлуке Управног
одбора, поверавати, у складу са Законом, појединцима и организацијама
који се професионално баве овим пословима.
Стручне послове код чланица Савеза обављају Секретари или друга
запослена лица.
8.СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК САВЕЗА
Члан 52.
Савез може да врши промене свог правног положаја, статусне промене, на
начин и по поступку утврђеним Статутом и законом.
Под статусним променама из става 1. овог члана подразумевају се:
- припајање
- спајање и
- подела Савеза.
Иницијативу за промене правног положаја, статусне промене Савеза могу
дати:
- најмање једна трећина чланица Савеза,
- Скупштина Савеза.
Иницијатива из става 3. овог члана, које су поднеле чланице Савеза,
подноси се Скупштини Савеза у писаном облику са предлогом о врсти
статусне промене , разлозима за то и детаљним образложењима.
Одлуку о покретању поступка за статусну промену доноси Скупштна.
Одлуку о статусним променама доноси Скупштина на начин и по поступку
за доношење статута.
Члан 53.
Престанак Савеза настаје:
1.Ако се број чланица Савеза смањи испод две, а Скупштина не донесе
одлуку о пријему нових чланица у року од 30 дана, од дана када је
констатована чињеница о постојању само једне чланице,
2.Ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада Савеза
3.Ако је извршена статусна промена која, у складу са законом, има за
последицу престанак Савеза
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4.Ако се утврди да Савез не обавља активности на остваривању
статутарних циљева, односно да није организован у складу са Статутом
дуже од две године непрекидно или ако је протекло двоструко више
времена од времена утврђеног Статутом за одржавање седнице
Скупштине, а она није одржана
5.Ако је Савезу забрањен рад
6.Стечајем.
Престанком Савеза надлежни орган решењем врши његово брисање из
Регистра.
Члан 54.
У случају престанка Савеза на основу одлуке Скупштине Савеза, одлуку о
примаоцу његове имовине донеће Скупштина Савеза у складу са Законом.
У случају престанка Савеза услед забране рада, након спроведеног
поступка ликвидације, имовина Савеза постаје власништво Републике
Србије, с тим што право коришћења припада граду Београду.
9.ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ
АКАТА
Члан 55.
Захтев за доношење Статута, односно захтев за измене и допуне статута
могу поднети чланице или органи Савеза.
Поступак за доношење, односно измене и допуне Статута је следећи:
1. Поступак за доношење, односно измене и допуне Статута покреће
својом одлуком Управни одбор ако прихвати захтев чланице или
органа Савеза, који је поднет у писаној форми са образложењем и
предлозима. Одлука о покретању поступка се мора донети, ако је
захтев заједнички упутила најмање једна трећина чланица Савеза,
односно ако је захтев органа Савеза донет на основу потреба за
усаглашавањем одредби Статута са Законом.
2. Преднацрт Статута, односно преднацрт измена и допуна Статута
припрема Статутарна комисија Савеза, на основу одлуке Управног
одбора, у року од 90 дана од дана донете одлуке Управног одбора и
доставља га Управном одбору на усвајање
3. Управни одбор усваја нацрт статута, односно нацрт измена и допуна
Статута у року од даљих 60 дана од дана добијања преднацрта и
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4.

5.

6.

7.
8.

упућује га на јавну расправу чланицама Савеза, која не може бити
краћа од 90 дана ни дужа од 6 месеци.
Примедбе и предлоге са јавне расправе прикупља Стручна служба и
прослеђује их Статутарној комисији у року од 7 дана од завршетка
јавне расправе. Статутарна комисија на основу нацрта, примедби и
предлога утврђује предлог статута, односно предлог измена и допуна
статута и шаље га Управном одбору најкасније 30 дана од завршетка
јавне расправе
Управни одбор усваја Предлог статута, односно предлог измена и
допуна статута, доставља га Скупштини на изјашњавање у року који
не може бити дужи од 60 дана од дана окончања јавне расправе, а
најмање 15 дана пре одржавања седнице на којој ће се изјашњавати о
предлогу.
Статут, односно измене и допуне статута су усвојене, ако се за
предлог изјасни више од половине укупног броја чланова
Скупштине.
Пречишћен текст Статута припрема Стручна служба.
Изузетно од одредби о поступку измена и допуна Статута утврђених
овим чланом, у случајевима када се одредбе Статута мењају или
усаглашавају са законом или ново донетим прописима, односно по
налогу органа који врше надзор над радом Савеза, измене и допуне
ће се вршити по поједностављеном поступку, без доношења нацрта и
јавне расправе. Предлог измена и допуна припрема Стручна служба,
и шаље их директно Скупштини на усвајање.
Члан 56.

Статут, односно измене и допуне статута ступају на снагу даном усвајања
Предлога на седници Скупштине, од када се и примењује.
Члан 57.
Друга општа акта Савеза, правилници из надлежности Скупштине доносе
се на следећи начин:
1.Преднацрт правилника припрема Стручна служба савеза.
2.Служба из тачке 1. овог члана доставља преднацрт правилника Управном
одбору, који усваја нацрт правилника.
Управни одбор доставља нацрт правилника чланицама Савеза на јавну
расправу која не може бити краћа од 30 ни дужа од 60 дана.
3.На основу примедби и предлога са јавне расправе Управни одбор усваја
предлог правилника и доставља га Скупштини на усвајање
4.Правилник је усвојен ако се за предлог правилника изјасни већина
чланова Скупштине.
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5.Правилник ступа на снагу даном усвајања, од када се и примењује.
Члан 58.
Правилници из надлежности Управног одбора доносе се на следећи начин:
1.Преднацрт припрема Стручна служба Савеза на захтев Управног одбора
и доставља га Управном одбору који усваја нацрт и упућује га на јавну
расправу чланицама Савеза, која не може бити дужа од 60 дана
2.По окончању јавне расправе, на основу прикупљених примедби и
предлога Управни одбор усваја предлог правилника
3.Правилник је усвојен ако се за предлог изјасни већина чланова Управног
одбора.
10.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
До доношења и усклађивања правилника са изменама Статута,
примењиваће се постојећи Правилници Савеза.
Члан 60.
Органи Савеза дужни су да донесу или усагласе општа акта предвиђена
овим Статутом и то:
Скупштина Савеза дужна је да у најкраћем року донесе или усагласи
општа акта из своје надлежности, предвиђена овим Статутом, а најкасније
у року од 12 месеци од доношења Статута, односно од доношења измена и
допуна Статута.
Управни одбор дужан је да у најкраћем року донесе или усагласи општа
акта из своје надлежности, предвиђена овим Статутом, а најкасније у року
од 6 месеци од доношења Статута, односно од доношења измена и допуна
Статута.
Чланице Савеза дужне су да своје статуте усагласе са статутом Савеза,
односно изменама и допунама статута Савеза у року од највише 12 месеци
од дана усвајања пречишћеног текста статута Савеза.
Ступањем на снагу измена и допуна Статута, престаје да важи Статут
Савеза дистрофичара Србије усвојен на седници Скупштине Савеза 01.
јула 2010.године.

Председник Скупштине
Радован Павловић
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