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УДРУЖЕЊЕ
„МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
- МЖП -

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА
„МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

Београд, децембар 2018. годинe

На основу члана 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр.
51/09, 99/11 ‒ др. закон и 44/18 – др. закон), на оснивачкој Скупштини Удружења
„Мрежа жена у полицији Републике Србије”, одржаној дана 17. децембра 2018. године,
у Београду, усвојен је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА „МРЕЖА ЖЕНА У ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ”
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом утврђује се карактер Удружења „Мрежа жена у полицији
Републике Србијe” (у даљем тексту: Удружење), унутрашња организација, назив,
седиште, подручје деловања, лого Удружења, органи Удружења, начин избора и
опозива органа, овлашћења органа, поступак учлањивања и престанак чланства, начин
одређивања чланарине, начин доношења и измене Статута, правилника и других аката,
начин стицања имовине, располагања истом и надзор над њом, престанак Удружења и
друга питања од значаја за организацију и деловање Удружења.
II КАРАКТЕР УДРУЖЕЊА
Члан 2.
Удружење је невладино и непрофитно удружење основано на неодређено време
ради остаривања циљева који афирмишу улогу, положај и значај жена – полицијских
службеника у Министарству унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту:
Министарство), са којим непосредно сарађује и усклађује активности.
Члан 3.
Удружење је засновано на принципима постављеним у Јединственој
декларацији о људским правима усвојеној од стране Генералне Скупштине УН 1948.
године.
Удружење не може остваривати сарадњу нити имати везе ни са једном
организацијом, односно удружењем, чије се деловање по форми и облику може
тумачити као политичко, страначко или верско.
Члан 4.
Удружење делује у складу са начелима:
- демократског уважавања воље чланова;
- одговорности заступника Удружења;
- независности од послодавца, политичких странака, верских заједница и
организација, односно удружења која по форми и облику деловања
одговарају политичком деловању или остварују сарадњу са политичким
странкама;
- самосталности у уређењу унутрашње организације удружења;
- јавности рада;
- транспарентности извора финансирања и извршења средстава и
- поштовања људских права и слобода.

III СВРХА И ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА
Члан 5.
Сврха Удружења је да оснажи жене – полицијске службенике за обављање
послова, каријерно напредовање, да врши укупну промоцију безбедности жена у
друштву уз спречавање свих облика родно заснованог насиља, подржавајући тиме
вредности и принципе Министарства, по којима свака жена има могућност да оствари
своје потенцијале и тиме допринесе ефикасном функционисању Министарства уз пуно
уважавање различитости и недискриминације, као и основних начела у погледу
равноправности полова.
Члан 6.
Циљеви Удружења су:
- интеграција родне перспективе у раду Министарства;
- рад на подизању свести запослених у Министарству кроз едукацију о родним
питањима;
- пружање подршке женама у каријерном развоју кроз обуке и промоцију
резултата рада које су оствариле жене у полицији;
- саветовање о питањима која се односе на дискриминацију жена запослених у
полицији;
- рад на омогућавању спровођења баланса пословног и приватног живота;
- рад на оснаживању/привлачењу жена за рад на полицијским пословима –
подршка процесу регрутације;
- сарадња са надлежним институцијама и организацијама, невладиним и
међународним организацијама у вези са питањима безбедности жена у
друштву, све у складу са чл. 3. и 4. овог статута;
- промоција резултата рада Министарства;
- размена искуства са истим или сличним удружењима и
- информисање јавности о питањима од значаја за жене у полицији, као и
активностима и раду Удружења.
IV НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 7.
Назив Удружења је „Мрежа жена у полицији Републике Србије”.
Скраћени назив је МЖП.
Удружење има седиште у Београду, Булевар Михајла Пупина 2 (зграда „Палата
Србије”).
Подручје деловања Удружења је територија Републике Србије.
Лого Удружења усвојен је од стране Скупштине Удружења, округлог је облика
са женским ликом у униформи у средини и натписом „Мрежа жена у полицији
Републике Србије” и исти је дат у Прилогу бр. 1. и саставни је део овог статута.
Печат Удружења је округлог облика са кружним натписом „Мрежа жена у
полицији Републике Србије”. У средини печата је скраћени назив Удружења – МЖП.
Текст на печату је исписан на српском језику и ћириличким писмом.
Јавност се о активностима Удружења обавештава путем медија.

V УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Члан 8.
Редовни чланови Удружења могу бити:
- жене, полицијски службеници Министарства, на добровољној основи,
попуњавањем приступнице за чланство у Удружењу и
- жене, пензионисани полицијски службеници Министарства, подношењем
молбе за учлањење.
Удружење води списак својих чланова.
Садржај и изглед приступнице приказан је у Прилогу бр. 2. и саставни је део
овог статута.
Члан 9.
Чланство у Удружењу престаје:
- самовољним иступањем подношењем захтева, потписивањем иступнице од
стране председника Управног одбора или обуставом административне
забране код банке код које је отворен жиро рачун удружења;
- злоупотребом права коришћења средстава Удружења;
- злоупотребом чланства у Удружењу и самог Удружења у сврху политичких
активности, односно у другим активностима које могу бити тумачене као
политичке;
- злоупотребом положаја, функције, статутарних овлашћења, непоштовања
одредби овог статута или нарушавања угледа Удружења;
- личним писменим захтевом за иступање;
- самосталним иступањем у јавности без одобрења у складу са одредбама овог
статута;
- у случају смрти члана Удружења и
- престанком рада Удружења.
Члан 10.
Одлуку о искључењу из чланства доноси Управни одбор.
На одлуку о искључењу чланова има право приговора Скупштини Удружења у
року од 15 дана од датума пријема одлуке.
Скупштина је дужна да по приговору одлучи у року од 30 дана од дана пријема
приговора.
Одлука Скупштине је коначна.
Почасни чланови Удружења
Члан 11.
За изузетан допринос остварењу циљева Удружења, Скупштина, на
образложени предлог неког од чланова Удружења, доноси одлуку о проглашењу таквог
лица, органа или организације за „Почасног члана Удружења”, у складу са чл. 3. и 4.
овог статута.
Почасним чланом Удружења не може се прогласити лице које заговара,
испољава или се залаже за разлике међу људима по било ком основу у којем има
елемената дискриминације. Почасним чланом Удружења не може се прогласити ни
лице чије је деловање у супротности са интересима Министарства.

Почасни чланови не могу учествовати у раду органа Удружења, али могу
присуствовати раду Скупштине, без права гласа.
VI ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНСТВА
Права чланова Удружења
Члан 12.
Члан Удружења има право:
- да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева
Удружења;
- да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
Удружења;
- да бира и буде биран у органе Удружења, као и да непосредно или преко
делегираних представника учествује у одлучивању на Скупштини као и
преко органа Удружења.
Дужности чланова удружења
Члан 13.
Учлањењем у Удружење члан се обавезује да:
- активно доприноси остваривању циљева Удружења уз поштовање прописа
који уређују обављање послова и делатности ван радног времена полицијских
службеника;
- поштује Статут, правилнике и одлуке органа Удружења;
- учествује у пројектним и другим активностима Удружења која су у складу са
позитивним прописима Републике Србије и нису неспојиви са пословима
полицијског службеника;
- уредно плаћа чланарину;
- ради на увећању чланства и
- обавља друге послове поверене од стране Управног одбора који су у складу
са позитивним прописима Републике Србије и нису неспојиви са пословима
које члан/ица обавља у полицији.
VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 14.
Органи управљања Удружења су Скупштина и Управни одбор.
Функцију заступника Удружења врше председник и заменик председника
Управног одбора.
Члан 15.
Чланови Удружења непосредно преко органа Удружења одлучују и управљају
Удружењем на седници Скупштине.
Скупштина Удружења
Члан 16.
Скупштину Удружења чине сви њени чланови, укључујући и чланове Управног
одбора.

Скупштина је највиши орган Удружења и одговорна је за доношење
најважнијих одлука од значаја за његов рад.
Скупштина Удружења надлежна је да: доноси Статут, његове измене и допуне и
друге акте одређене Статутом; одлучује о припајању, раздвајању трансформацији,
престанку и другим статусним променама Удружења; бира и разрешава дужности
чланове Управног одбора; прегледа и потврђује финансијске извештаје о раду
припремљене од стране Управног одбора; и одлучује о другим питањима која нису у
надлежности другог органа.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина
чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку
рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Обавезно је лично присуство у раду Скупштине.
Скупштина може опозвати појединог члана Управног одбора или Управни
одбор и у целости уколико не извршавају дужности предвиђене Статутом или у случају
да нанесу штету Удружењу.
Седница Скупштине Удружења одржава се по потреби, а најмање једном
годишње (редовно заседање).
Седница Скупштине Удружења се може одржати и ванредно, када се за то
укаже потреба.
Седницу скупштине сазива председник Скупштине, писаним обавештењем о
месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Радом Скупштине руководи председник Скупштине кога именује и разрешава
Скупштине на период од две године са могућношћу реизбора.
Редовна седница Скупштине Удружења, сазива се на предлог председника
Скупштине или председника Управног одбора, а припрема је Управни одбор и
обавезно садржи: усвајање Извештаја о раду Удружења за претходну годину, усвајање
Плана рада за следећу годину, билансне извештаје и друге потребне извештаје. Редовна
седница одржава се у првом кварталу текуће године.
Ванредна седница Скупштине Удружења сазива се на образложени предлог
председника Управног одбора, чланова Управног одбора или на захтев једне трећине
чланова Скупштине и председника Скупштине. Иницијатива се подноси председнику
Скупштине у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање
предлаже. Ванредна седница се мора одржати у року од 30 дана од дана примљене
иницијативе.
Извештаји о раду Скупштине Удружења су јавни и објављују се редовно на
званичној интернет страници Удружења као и на огласној табли у седишту Удружења
која је доступна и лако уочљива члановима Удружења и осталим заинтересованим
странама.
Скупштина доноси Пословник о раду Скупштине.
Управни одбор
Члан 17.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
Удружења који су утврђени овим статутом.
Управни одбор Удружења броји три члана, од којих је најмање два члана из
редова запослених полицијских службеника.

Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на
исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика
председника Управног одбора.
Управни одбор пуноважно одлучује ако су присутна најмање два члана у ком
случају одлуку доносе једногласно односно три члана у ком случају одлуку доноси
већином гласова свих чланова.
Чланови Управног одбора немају право на надокнаду за свој рад у Удружењу.
Члан 18.
Председник, односно заменик председника Управног одбора заступа Удружење
у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца, стара се о
усклађивању активности Удружења, поштовању Статута, извршењу одлука донетих на
Скупштини.
Председник и заменик председника представљају Удружење, комуницирају са
медијима и иступају у јавности и средствима јавног информисања.
Председник може овластити и друга лица за заступање у конкретним стварима.
Члан 19.
Управни одбор одлучује о свим питањима везаним за рад Удружења и то:
- руководи радом удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева Удружења,
- припрема седнице Скупштине;
- припрема и предлаже измене Статута и других аката које доноси Скупштина;
- спроводи политику, закључке и друге одлуке донесене од стране Скупштине;
- управља имовином Удружења;
- подноси финансијски извештај и извештај о раду Удружења;
- координира све активности Удружења и
- врши и друге послове одређене Статутом.
Управни одбор доноси Пословник о раду Управног одбора.
Председник удружења
Члан 20.
Удружење има председника Удружења кога бира и разрешава Скупштина на
мандатни период од две године са могућношћу реизбора.
Председник удружења је задужен за координацију активности чланова
удружења у циљу ефикасног остваривања циљева удружења.
Председник Удружења може иступати у јавности на начин прописан овим
статутом.
Члан 21.
Удружење има секретара кога бира Скупштина на две године са могућношћу
реизбора
Секретар Удружења води административно-техничке послове Удружења, прима
приступнице за чланство и води евиденције, брине се о финансијским питањима,
прикупља новчана средства од чланарине и донација, стара се о јавној доступности
извора финансирања и извршењу средстава, уплаћује обавезе са рачуна Удружења,
води евиденције и записнике који се односе на финансијско пословање Удружења.

Управном одбору два пута у току године подноси финансијски извештај, а на крају
финансијске године подноси Завршни рачун.
Одговорност
Члан 22.
Чланови Скупштине и Управног одбора, председник и заменик
Управног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером
проузрокује, осим ако су у поступку доношења исте издвојили своје
записник.

председника
проузрокују
да се штета
мишљење у

VIII ПРИХОДИ – СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА
Члан 23.
Приходе односно средства Удружења чине редовни приходи, камате на уложена
средства код банке и донације.
Удружење може примати донације у складу са законом, уз поштовање начела
транспарентности и јавности.
Донације Удружењу реализују се искључиво на основу појединачних
споразума о сарадњи закључених између Удружења и донатора, а подаци о примљеним
донацијама се објављују на званичној интернет презентацији Удружења.
Редовни приходи су средства чланарине Удружења, средства од финансијске
помоћи Министарства, у складу са расположивим средствима Министарства и
представљају потенцијал за деловање Удружења.
Средства из чланарине
Члан 24.
Чланарина се издваја на месечном нивоу у износу од 0,5% од плате и врши се
обустављањем преко платне листе.
Чланови Удружења из редова пензионисаних полицијских службеника
чланарину уплаћују на жиро рачун Удружења, на месечном нивоу (до 15-тог у месецу)
у износу од 0,5% од пензије.
Престанком чланства у смислу члана 9. овог статута, члан/ица Удружења нема
право на поврат новчаних средстава уплаћених по основу чланарине.
IX ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 25.
Удружење престаје са радом када то одлучи већина чланова Скупштине
Удружења, доношењем Одлуке на редовној или ванредној седници Скупштине,
сазване на предлог Управног одбора.
Одлуку о престанку рада Удружења, Скупштина доноси двотрећинском
већином гласова чланова Скупштине Удружења.
У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења после исплаћених
доспелих обавеза, постаје власништво Министарства.

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
На сва питања која нису регулисана овим статутом супсидијарно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Овај статут ступа на снагу даном усвајања на седници оснивачке Скупштине
Удружења, а примењује се од
2018. године.

Број:
Удружења
Дана: ..... ....2018. године

Председавајући Скупштине
.............................................
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Добровољно приступам Mрежи жена у полицији Републике Србије.
Прихватам Статут Удружења и обавезујем се да редовно месечно плаћам чланарину у
износу од 0,5% од плате, односно пензије. Сагласна сам да ми се чланарина одбија
преко платног списка и уплаћује на жиро рачун Удружења.
Пензионисани полицијски службеници уплаћују чланарину на жиро рачун Удружења до
15-тог у месецу.
Сагласна сам да се моји подаци о личности обрађују у сврху вођења евиденција у
удружењу Мрежа жена у полицији Републике Србије.

www.mzprs.org

