
На основу члана 1., 3, 6., и 10. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене 

организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије („Сл. лист СФРЈ“, бр.42/90 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 24/94, 

28/96, 73/00) на седници Скупштине оснивача одржаној дана 25.12.2007. године, донет је 

  
С Т А Т У Т 

УДРУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ 
СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА 

ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМА СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ 
САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ 

  

Члан 1. 

  

Удружење запослених и раније запослених у „Телекому Србија“а.д., ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ 

и свих грађана власника акција „Телекома Србија“а.д. и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ оснива се 

ради залагања за заштиту и остваривање имовинских и других права својих чланова и пружање 

помоћи својим члановима, у складу са законом, у поступку приватизације, као поступку 

промене власничке структуре друштвеног, односно државног капитала у Предузећу за 

телекомуникације „Телеком Србија“а.д. и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, као и пружања помоћи, 

заштита и заступања интереса чланова независно од процеса и поступка приватизације. 

Постављене циљеве Удружење ће настојати да постигне кроз све законом предвиђене видове за 

остваривање права и обавеза физичких и правних лица и свих правних субјеката у процесу 

приватизације, као поступку промене власничке структуре друштвеног, односно државног 

капитала и пружаће помоћ, заштиту и заступати интересе чланова независно од поступка 

приватизације на све законом предвиђене начине. 

  

Члан 2. 

  

Удружење се организује као удружење грађана, у складу са Законом. 

Унутрашња организација Удружења уређује се овим Статутом. 

  

Члан 3. 

  

Назив удружења гласи: Удружење запослених и раније запослених у „Телекому Србија“а.д., ЈП 

ПТТ саобраћаја „Србија“ и свих грађана власника акција „Телекома Србија“а.д. и ЈП ПТТ 

саобраћаја „Србија“ ( у даљем тексту: Удружење). 

Скраћени назив Удружења гласи: Удружење власника акција „Телекома Србија“а.д. и ЈП ПТТ 

саобраћаја „Србија“. 

Седиште Удружења је у Београду, ул. Радивоја Кораћа бр. 4. 



  

Члан 4. 

  

Удружење има својство правног лица и уписује се у регистар у складу са законом. 

  

Члан 5. 

  

Удружење има печат округлог облика ћириличним писмом са следећим садржајем: Удружење 

запослених и раније запослених у „Телекому Србија“а.д., ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и свих 

грађана власника акција „Телекома Србија“а.д. и ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. 

  

Члан 6. 

  

Право на чланство у Удружењу имају запослени и раније запослени у Предузећу за 

телекомуникације „Телеком Србија“а.д., запослени и раније запослени у ЈП ПТТ саобраћаја 

„Србија“ и сви други пунолетни грађани, који према законским прописима могу имати статус 

власника акција Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“а.д. и ЈП ПТТ саобраћаја 

„Србија“. 

Запосленим или раније запосленим, у смислу става 1. овог члана, сматрају се и запослени и 

раније запослени у матичном, односно зависном предузећу ако је субјект приватизације 

зависно, односно матично предузеће. 

Лицем које је раније било запослено сматра се и пензионер. 

  

Члан 7. 

  

Учлањивање у Удружење је добровољно. 

Учлањивање у Удружење врши се потписивањем приступнице и уписом у Регистар чланова. 

Чланство у Удружењу траје најмање годину дана. 

Уговором се могу прецизније регулисати права и обавезе уговорних страна. 

Сваки члан Удружења плаћа годишњу чланарину у висини коју за сваку годину утврђује 

Скупштина Удружења. 

  

Члан 8. 

  



Сваки члан је дужан да се у свом деловању придржава права и обавеза прописаних законом и 

овим Статутом, а нарочито да се стара и доприноси остваривању циљева због којих је Удружење 

основано. 

  

Члан 9 

  

Чланство у Удружењу губи се иступањем или искључењем члана. 

Члан се може искључити уколико не плаћа чланарину, поступа супротно интересима и 

циљевима Удружења или се у свом деловању не придржава закона, овог Статута и других 

прописа у вези рада и деловања Удружења. 

Оснивач се може искључити уколико поступа супротно интересима и циљевима Удружења или 

се у свом деловању не придржава закона, овог Статута и других прописа у вези рада и деловања 

Удружења. 

Одлуку о искључењу члана или оснивача доноси Скупштина. 

  

Члан 10. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник Удружења. 

Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник Удружења имају права и обавезе у 

складу са овим Статутом. 

  

Члан 11. 

  

Скупштина је највише тело Удружења. 

Скупштину чине чланови Удружења, лично или преко својих овлашћених представника-

делегата, при чему један делегат може иступати у име највише 100 чланова Скупштине 

Удружења. 

Скупштина одлучује о: 

1) одобравању послова закључених у вези са оснивањем Удружења пре регистрације; 

2) избору и разрешењу Председника Скупштине од чланова Скупштине; 

3) избору и разрешењу Председника Удружења и његовог заменика; 

4) избору и разрешењу чланова Управног одбора; 

5) утврђивању општих начела рада Удружења, планирању циљева удруживања и начина 

њиховог остваривања; 

6) искључењу чланова Удружења, жалбама искључених чланова и пријему нових чланова; 

7) статусним променама, промени назива, седишта, циљева и престанку рада Удружења; 

8) изменама, допунама и тумачењу Статута; 

9) доношењу Пословника о свом раду; 

10) начину вођења Регистра чланова Удружења; 



11) утврђивању стратешких опредељења Удружења; 

12) избору и разрешењу чланова Надзорног одбора; 

13) доношење појединачних аката на предлог Управног одбора и појединих чланова 

Удружења; 

14) разматрању и усвајању финансијских извештаја (завршни рачун и др.) и извештаја 

осталих тела Удружења; 

15) другим питањима која превазилазе оквире редовних активности Удружења. 

  

Члан 12. 

  

Заседање Скупштине може бити редовно, изборно и ванредно. Скупштина редовно заседа 

једном годишње, а изборно заседање се одржава сваке четири године. 

Скупштину сазива Председник Скупштине на образложен предлог Управног одбора. 

Управни одбор је дужан дати предлог за сазивање ванредне седнице Скупштине на 

писмени захтев најмање 100 чланова Удружења, а исту треба одржати у року од двадесет дана 

од дана подношења захтева. 

Ако Управни одбор не поднесе предлог за сазивање ванредне седнице Скупштине у року од 

осам дана подношења захтева, предлог Председнику Скупштине достављају предлагачи. 

Председник Скупштине заказује, организује и води седнице Скупштине. 

Седница Скупштине сазива се путем јавног позива и материјал доставља најмање 7 (седам) 

дана пре њеног заседања. 

Позив из претходног става мора да садржи предлог дневног реда и време и место 

одржавања седнице. 

  

Члан 13. 

  

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја 

чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова Скупштине. 

Гласање на Скупштини је, по правилу, јавно, а Скупштина може донети одлуку да се о 

поједином питању чланови изјасне тајним гласањем. 

  

Члан 14. 

  

О раду Скупштине води се записник са евидентирањем свих одлука које се донесу. 

Записник потписује председник Скупштине. 

Пословником о раду Скупштине ближе се уређује рад Скупштине. 

  

Члан 15. 

  

Управни одбор броји најмање 7 чланова. 

Чланови Управног одбора бирају се из редова чланова Удружења. 

Чланове Управног одбора бира Скупштина. 

Мандат члана Управног одбора траје четири године уз могућност поновног избора. 

Члан Управног одбора може бити разрешен дужности пре истека мандата Одлуком 

Скупштине. 

Управни одбор има председника и заменика председника које бира из својих редова. 



  

Члан 16. 

  

Управним одбором руководи и његове састанке сазива председник Управног одбора. 

Управни одбор састаје се према потреби и одлучује већином гласова присутних, с тим да 

седници мора да присуствује већина чланова Управног одбора. 

Управни одбор одлучује о следећем: 

1. доноси Пословник о раду Управног одбора; 

2. бира председника Управног одбора; 

3. за сваку годину доноси програм рада и финансијски план Удружења; 

4. према потреби формира радна тела; 

5. утврђује предлог измена и допуна Статута и других општих аката из надлежности 

Скупштине Удружења; 

6. даје предлог за сазивање Скупштине Удружења; 

7. спроводи акте и друге одлуке донете од стране Скупштине Удружења; 

8. води и одговара за материјално-финансијско пословање Удружења; 

9. доноси одлуку о Удруживању и раздруживању са сродним Удружењима; 

10. обавља и друге послове који одредбама овог Статута нису у надлежности неког другог 

тела Удружења; 

  

Члан 17. 

  

Надзорни одбор има 5 чланова. Чланови Надзорног одбора бирају се на Скупштини 

Удружења, а на предлог оснивача. 

Надлежност и делокруг рада Надзорног одбора утврђена је законом. 

Надзорни одбор свој извештај једном годишње подноси Скупштини Удружења. 

  

Члан 18. 

  

Председник Удружења заступа и представља Удружење, одговара за законитост пословања 

Удружења и извршава одлуке Скупштине и Управног одбора Удружења. Председник Удружења 

има право заступања и представљања Удружења у складу са законом. 

Председник Удружења може имати заменике које на његов предлог именује и разрешава 

Скупштина Удружења. 

  

Члан 19. 

  

За остваривање својих циљева и задатака Удружење прибавља средства од чланарине, од 

добровољних прилога, поклона и завештања, домаћих правних и физичких лица, и других 

извора у складу са законом. 

  

Члан 20. 

  

Рад Удружења је јаван. 

Удружење извештава јавност о свом раду кроз комуникацију са средставима јавног 

информисања, путем конференција за новинаре и на други погодан начин у складу са законом. 



Удружење је дужно да се у свом деловању, стицању и располагању средствима придржава 

устава и закона. 

Удружење је дужно да омогући увид надлежном органу у своју делатност, којом остварује 

своје циљеве и задатке и увид у стицање и коришћење средстава којима располаже у границама 

обезбеђивања уставности и законитости. 

  

Члан 21. 

  

Удружење има могућност удруживања са другим организацијама и Удружењима, 

учлањивања у међународне и друге организације и друге облике повезивања, у складу с 

законом. 

Одлуку о удруживању доноси Управни одбор. 

  

Члан 22. 

  

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштине, у складу са законом и овим 

Статутом. 

  

Члан 23. 

  

У случају престанка рада Удружења, сву своју преосталу имовину Удружење ће без накнаде 

уступити организацији која остварује сличне циљеве, добротворној установи или фонду, а у 

складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине Удружења. 

  

  

Члан 24. 

  

Измене и допуне Статута доноси Скупштина. 

Све измене и допуне Статута морају бити у писменој форми. 

Измене и допуне Статута ступају на снагу и примењују се даном доношења. 

  

У Београду, 25.12.2007. године 

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иванко Мандић, с.п. 

 


