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На основу члана 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/2009), и на основу 
члана 22. а у вези члана 12. Закона о удружењима, Генерална Скупштина Интернационалне 
полицијске асоцијације - Секција Србија, је на 5. редовној Скупштини одржаној дана 15. 05. 
2010. године у Зрењанину, усвојила измене и допуне и извршила усклађивање и правно - 
техничку и језичку редакцију текста и донела пречишћен текст Статута Интернационалне 
полицијске асоцијације - Секцијa Србија (у даљем тексту Статут): 
У складу са чланом 12. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/2009), и на 
основу члана 12. и члана 22. Статута, Генерална Скупштина Интернационалне полицијске 
асоцијације ( ИПА ) Секција Србије, дана 29. 04. 2014. године у Пожаревцу, усвојила је 
измене и допуне текста и донела пречишћен текст Статута Интернационалне полицијске 
асоцијације - Секцијa Србија (у даљем тексту Статут): 
 
 

С Т А Т У Т 
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ  
СЕКЦИЈА СРБИЈА 

 
Опште одредбе 

 

члан 1. 
 

Оснива се Интернационална Полицијска Асоцијација, Секција Србија, као удружење 
грађана под називом: Интернационална Полицијска Асоцијација - Секција Србија, или 
скраћено: ИПА - Секција Србија, у оквиру културног, друштвеног и професионалног, 
деловања Међународног Удружења Полиције – ИПА (IPA - International police asociation), 
 

Седиште Националне секције, ИПА-Секција Србија је у Врању, ул. Матије Гупца бр. 4. 
 

Подручје деловања Националне секције је територија Републике Србије. 
 

Суштина деловања асоцијације дата је у изреци "Servo per amikeco" (Серво пер амикеко), 
на Есперанто језику, што на српском језику значи “Служба кроз пријатељство”. 
 

Амблем Удружења је усвојен од стране ИПА и садржи слику глобуса окруженог речима: 
“ International police asociation”  (Интернационална полицијска асоцијација) и "Servo per 
amikeco" (Служба кроз пријатељство) . 
 

Печат Удружења је округлог облика и представља глобус. У кругу око глобуса исписан је 
натпис: “ ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА АСОЦИЈАЦИЈА”, испод глобуса на 
траци на Есперанто језику су исписане речи: “SERVO PER AMIKECO”. Спољна страна 
печата глобуса је окружена ловоровим лишћем, с почетком на крајевима траке и окружује је 
скоро до врха формирајући тако круг, на горњем делу круга исписан је текст "СЕКЦИЈА 
СРБИЈА".  
 

Текст на печату је исписан на српском језику и ћириличним писмом. 
 

Печат Регије има иста обележја као печат Секције са називом Регије испод назива Секције, 
исписан на српском језику и ћириличним писмом. 
 

Јавност се о активностима Удружења обавештава путем медија. 
           

Карактер Удружења 
 

члан 2. 
 

Удружење – ИПА - Секција Србија - је непрофитабилног карактера и заснована је на 
принципима постављеним у Јединственој декларацији о људским правима усвојеној од 
стране Генералне Скупштине Уједињених Нација 1948.године. 
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Удружење не може имати никакву везу ни са једном организацијом или удружењем у Србији 
или ван ње, која своје активности везује за политичку, верску и расну дискриминацију. 
 

Национална секција се не може удруживати са другом организацијом или учествовати у 
активностима које нису у складу са циљевима Секције и Интернационалне полицијске 
асоцијације.  

 
Циљеви и задаци Удружења 

 

члан 3.   
 

Област остваривања циљева је учлањивање и окупљање припадника МУП-а Републике 
Србије ради организовања и присуства стручним семинарима, едукације чланова Удружења 
и грађана, организовања и учешћа на спортским и културним активностима, пружања 
социјалне и сваке друге врсте помоћи члановима Удружења и члановима њихових породица 
као и дружења чланова удружења, у складу са начелима ИПЕ у оквиру деловања 
Међународног Удружења Полиције. 
 

Основни циљ Удружења јесте подстицање професионалне сарадње и личног пријатељства 
међу својим члановима, уз узајамно поштовање и помоћ међу члановима и њиховим 
породицама, сарадња са другим удружењима и појединцима чије активности доприносе 
духовном, културном, друштвеном и професионалном развоју чланова, у складу са начелима 
ИПЕ. 
 

Поред основног циља,  задаци удружења су: 
а)  зближавање чланова удружења и развијање осећања солидарности, узајамног 

разумевања и пријатељства. 
б)  подстицање личних контаката између чланова и упознавање својих чланова са 

члановима осталих Националних Секција, 
ц)   организовање посета и екскурзија за чланове и њихове породице како у земљи тако и 

ван ње, 
д)  организовање посета чланова и њихових породица другим секцијама и склапање 

аранжмана за смештај у туристичким објектима под покровитељством Националне 
Секције и њених Регија. 

е)  олакшавање размене професионалног искуства између чланова и чланова 
националних секција других земаља. 

ф)  побољшање имиџа полиције и унапређење односа између полиције и грађана. 
г)  сусрети студената цивилних и полицијских образовних структура на међународном и 

домаћем плану у циљу размене знања и искустава и схватања улоге и задатака 
полиције у демократском друштву. 

х)  промовисање међународних публикација и помоћ члановима у прибављању 
литературе која се односи на полицију (законодавство, теорија, пракса и сл.). 

и)  развијање и гајење спортског духа, оснивање кампова за спорт и рекреацију и 
организовање спортских активности националног и међународног карактера. 

ј)  објављивање часописа удружења и других публикација са циљем информисања 
чланова и јавности о активностима Удружења. 

к)  објављивљње радова из области друштвеног, културног, професионалног и научног 
живота. 

л)  јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса 
и у погледу поступања са отпадним материјалима. 

м) Удружење своје активности врши у складу са законом. 
 

Одлуку о седишту часописа и његовом уреднику доноси Национални Извршни Савет. 
 

      члан 4. 
 

У оквиру Националне секције на подручјима која обухватају Полицијске управе могу се 
оснивати “Регије”, са седиштем на подручјима истих органа.  
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“Регија” се може основати на иницијативу најмање 20 чланова који имају место 
пребивалишта на подручју тих органа или су запослени у истим уз достављање писаног 
захтева Извршном савету Националне секције. 
 

Регија се оснива у складу са одредбама чланова 11. до 19. овог Статута, и региструје код 
надлежног државног органа уз доношење свих законом предвиђених оснивачких аката који 
морају бити усклађени са овим Статутом и Законом о удружењима.  
 

Регије регистроване код надлежног државног органа своје циљеве и задатке остварују у оквиру 
Националне секције. Регије не могу самостално своје циљеве и задатке остваривати са другим 
Секцијама, већ само са Регијама или Регионалним клубовима других Секција.  
 

У оквиру Регије, на подручјима која обухватају Полицијске станице или друге организационе 
јединице министарства могу се оснивати “Под-регије”, са седиштем у истоименим 
оганизационим јединицама а на иницијативу најмање десет чланова који имају 
пребивалиште или су запослени у тим организационим јединицама уз претходно достављање 
писаног захтева Извршном савету Регије, која обавешттава Национални Извршни савет. 
Услов оснивања Под-регије је да је претходно основана “Регија” у складу са ставом 1. овог 
члана. 

 
Чланство Удружења 

 

члан 5.  
        

Редовни чланови Удружења 
 

Чланови Удружења могу бити: 
- припадници Министарства унуташњих послова Републике Србије, полицијског здавства 

и полицијског школства без обзира на чин, расу, боју, националност, пол, језик или 
религију, а који су у сталном радном односу, подношењем молбе за учлањење. 

- пензионисани радници Министарства унуташњих послова Републике Србије, 
полицијског здравства и полицијског школства без обзира на чин, расу, боју, 
националност, пол, језик или религију, подношењем молбе за учлањење.  

- Полицајци других земаља, уколико овако Удружење не постоји у њиховој држави, 
подношењем молбе за учлањење Националном Извршном Савету преко Регије. 

 

Чланство у Удружењу задржавају до краја живота, уколико не буду искључени по одредбама 
овог статута или добровољно не напусте Удружење. 
 

Чланови Удружења права и обавезе остварују у Регијама, уколико је конституисана по 
принципу места запослења или пребивалишта и могу бити чланови само једне Регије или 
Под-регије. 
 

Пензионисани полицајац-страни држављанин, који је настањен на територији Републике 
Србије, може задржати чланство у Националној Секцији државе чији је држављанин у 
колико је иста основана или приступити Секцији Србија, уз обавезу поштовања овог Статута 
и донетих одлука органа управљања. 
 

Члановима Удружења, Удружење издаје идентификационе-чланске картице. 
 

Чланови удружења могу имати и ИПА значку прописану актом, који доноси Извршни савет 
Националне секције. 

 
члан 6. 

 

Почасни чланови Удружења 
 

За изузетан допринос остварењу циљева и задатака Удружења, Извршни Савет Националне 
секције на образложен предлог неког од чланова Извршног Савета или на предлог Регије, 
трочетвртинском већином доноси одлуку о проглашењу таквог лица за “Почасног члана 
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Удружења”. Титула почасног члана Удружења за изузетан допринос раду Удружења може 
бити додељена и страном држављанину. 
  

Почасним чланом удружења не може се прогласити члан које испољава или се залаже за 
разлике међу људима по основу  пола, расе, националности и вере, нити радник МУП и 
полицијског школства коме је радни однос престао као последица дисциплинске и друге 
одговорности или је на било који начин допринео смањењу угледа припадника 
министарства. 
 

Регије и Под-регије не могу имати самостално своје почасне чланове.  
 

Почасни чланови не могу учествовати у раду административних органа али могу 
присуствовати раду скупштине Удружења и окупљањима Секција и Регија, без права гласа.  
Извршни Савет Удружења почасним члановима додељује посебне дипломе, повеље и др., а у 
чланској карти обавезна је напомена “Почасни члан”. 

 
Права, обавезе и престанак чланства 

 

члан 7. 
 

Редовни чланови имају право кандидатуре за било коју функцију у Удружењу, уколико 
испуњавају услове предвиђене Статутом.  
 

Кандидат за било коју функцију на оснивачкој Скупштини Удружења може бити само ако је 
члан ИПА секције, било које земље  ( члан 5. тачка 2. ). 
 

Обавеза сваког члана је да се понаша у складу са Статутом Удружења, као и да извршава 
одлуке Генералне Скупштине Удружења. 
 

Редовни чланови уплаћују годишњу чланарину Удружењу најкасније до 31. марта за текућу 
годину, чији износ одређује Извршни Савет Националне секције, а редовна уплата чланарине 
је услов за учествовање у раду органа управљања Удружења. 
 

Редовни чланови могу уплатити годишњу чланарину и после 31. марта, а најкасније до 30. 
јуна за текућу годину али не могу учествовати у раду органа управљања Удружења. 
 

члан 8. 
 

Чланство у Удружењу престаје: 
- Вољом члана Удружења, подношењем захтева Извршном Савету Удружења а престанак 

чланства се рачуна од дана подношења захтева. 
- Одлуком Националног Извршног савета о искључењу због неиспуњавања финансијских 

или других обавеза. 
- Одлуком Извршног савета о искључењу због понашања која су супротна циљевима 

Удружења. Одлука о искључењу доноси се трочетвртинском већином присутних чланова 
и мора бити образложена у писаној форми. На одлуку о искључењу може се уложити 
жалба Генералној Скупштини Удружења (Скупштини Регије), која одлучује 
трочетвртинском већином на првој следећој седници. Одлука по жалби је коначна. 

- Брисањем из Регистра чланова Удружења ако је: 
- правоснажном одлуком дисциплинског суда члану престао радни однос у 

Министарству,  
- правоснажном пресудом суда осуђен за кривично дело чије се гоњење предузима по 

службеној дужности,  
- дошло до престанка радног односа пре одласка у пензију, вољом члана Удружења.  

 

Члановима који се бришу из регистра не враћа се уплаћена чланарина нити новчани износи 
дати Удружењу у виду донација, а члановима који се бришу из регистра одузима се чланска 
карта. 
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Члан који је искључен и брисан из регистра чланова по основу неплаћене чланарине, може 
поново постати члан, одмах када уплати износ годишње чланарине увећан за део који остаје 
националној секцији. 

 
Приходи Удружења 

 

члан 9.  
 

Приходе Удружења сачињавају  редовни и ванредни приходи. 
- Редовне приходе сачињавају приходи од годишње чланарине, приходи прибављени који 

се уплаћују при учлањењу и имовине која је у својини Националне секције или Регије. 
Износ годишње чланарине  одређује Извршни Савет Националне секције. 

- Ванредне приходе сачињавају новчане донације појединаца и легитимних органа, легата 
и из других извора у складу са законом. 

 
члан 10. 

 

Чланарина се уплаћује годишње на рачун Националне секције, део чланарине, чију висину 
одређује Међународни Савет (Извршни Савет ИПА), благајник уплаћује Међународном 
фонду Међународног Удружења Полиције у Швајцарској, као међународну таксу, намењену 
за административне потребе функционисања ИПА. 
 

Преостали део чланарине користе Национална секција и Регије за остварење културних, 
социјалних и других циљева Удружења, у складу са Статутом, за измирење трошкова и 
редовно функционисање административних органа. Одлуком Извршног Савета Националне 
секције, део чланарине, сразмерно броју чланова који одреди Извршни савет али не већи од 
односа 40:60, уплаћује на рачуне Регија. 
 

Део чланарине који се уплаћује на рачуне Регија, сразмерно броју чланова и односу који 
одреди Извршни савет, не уплаћује се ретроактивно, већ од године формирања Регије у 
складу са чл. 11. -19. Статута Удружења. 
 

Регије у оснивању могу користити део чланарине намењен Регијама сразмерно броју чланова 
и односа који одреди Извршни савет само у току календарске године за који је извршена 
уплата годишње чланарине. Део чланарине који Регије у оснивању нису користиле у току 
календарске године од наредне године се користе за активност Националне секције. 
 

Приходи који имају карактер ванредних прихода евидентирају се као ванредни приходи 
Удружења или Регија. О донацијама и легатима као ванредним приходима Удружења или 
Регије воде  Евиденцију. 
 

Органи Удружења 
 

члан 11. 
        

Административне органе Удружења чине: Генерална Скупштина (у даљем тексту 
Скупштина), Извршни Савет, Надзорни Одбор, Суд части и Комисија за контролу избора. 
 

Административне органе Регија чине: Скупштина, Извршни Савет, Надзорни Одбор, Суд 
части, координатор и Комисија за контролу избора.  
 

члан 12. 
 

Генерална Скупштина Националне секције је највиши орган ИПА - Секција Србија, 
одговоран за доношење најважнијих одлука од значаја за рад  Националне секције. 
 

Скупштину удружења чине сви редовни чланови удружења. 
 

Редовне чланове удружења на Генералној Скупштини представљају: 
- чланови Извршног Савета Удружења 
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- делегати Регија у складу са чл. 20 ст. 3 Статута, изабрани од стране Скупштине Регије 
- координатори у Регијама у оснивању 
- члан Удружења који је члан међународних органа администрације ИПА 
- члан одговоран за публикацију часописа Удружења 
 

Генерална Скупштина доноси одлуке у редовном или ванредном заседању. Редовно заседање 
је једном годишње у оквиру прве половине календарске године. Ванредно заседање одржава 
се на иницијативу Извршног Савета или на захтев једне петине Регија и мора се одржати у 
року од 30 дана од дана поднете иницијативе или захтева. Регије уз захтев за ванредно 
одржавање предлажу дневни ред о коме Генерална Скупштина треба да одлучује. 
 

Под јурисдикцију Генералне Скупштине спадају најважнија питања Удружења: 
- избор административних органа Удружења (Извршни Савет, Надзорни одбор), 
- разматра и одобрава годишњи извештај о раду Удружења и административних органа, 
- разматра и одобрава завршни рачун и буџет Удружења, 
- одлучује о разрешењу чланова административних органа, 
- одлучује по жалбама на дисциплинске мере које је изрекао Извршни Савет Удружења, 
- врши контролу рада чланова административних органа Националне секције и Регија, 
- доноси Статут Удружења,  
- одлучује о статусним променама (припајање, спајање и подела) Удружења, 
- доноси друге акте из домена унутрашње организације Удружења, 
- одлучује о удруживању у друге савезе или удружења и 
- доноси одлуку о престанку рада Удружења. 
 

Генерална Скупштина доноси одлуке у кворуму, када је присутна једна половина плус један 
члан, уколико се у складу са овим Статутом за поједина питања не захтева посебан кворум 
зашто је потребна одлука три четвртине укупног броја делегата. 
 

Посебан кворумом је потребан за одлуке које се односе на конститутивна и статутарна 
питања док је за одлуке које се односе на промену циљева Удружења неопходна сагласност 
свих делегата, који у случају оправдане спречености достављају писано изјашњење, оверено 
од стране Председника или Генералног Секретара Националне секције или Регије. 
 

Обавезно је лично присуство у раду Скупштине, а у случају оправдане одсутности 
делегираног члана,  Регија може изабрати другог представника који ће представљати Регију 
на том заседању. 
 

Дневни ред редовног заседања припрема Извршни Савет и обавезно садржи: 
- Усвајање извештаја о раду Удружења у претходној години 
- Усвајање плана  рада за следећу годину 
- Одобравање билансних извештаја и других потребних извештаја Надзорног одбора 
- Одобрење буџета за годину када Генерална Скупштина заседа 
- Усвајање информације о годишњем попису имовине Удружења  
- Уколико се одржавају и избори за административне органе Удружења, то се сврстава у 

званичан дневни ред заседања  
 

У дневни ред ванредног заседања скупштине могу бити уврштене само тачке дневног реда 
поводом којих је ванредна скупштина сазвана. 
 

Скупштином председава Председник Извршног Савета, а изузетно Скупштином може 
председавати један од три потпредседника  зашта је потребна одлука кворума Скупштине. 
 

Чланови Извршног Савета не гласају приликом усвајања извештаја о раду, завршног рачуна, 
извештаја Надзорног одбора и разрешења члана административног органа из било ког 
разлога. 
 

Скупштина Регије је највиши орган у Регији и има исте надлежности и начин функционисања 
као Генерална Скупштина Удружења. Ванредно заседање одржава се на иницијативу 
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Извршног Савета или на захтев једне трећине чланова Регије и мора се одржати у року од 30 
дана од дана поднете иницијативе или захтева. 
 
  члан 13. 
 

Извршни Савет има девет чланова, изабраних апсолутном већином * тајним гласањем на 
редовном заседању Скупштине. Бирају се на период од четри године, а чине га:  
„Председник, Први потпредседник, Други потпредседник, Трећи потпредседник, Генерални 
секретар, ИЕЦ делегат, Благајник, Први помоћник генералног секретара и Други помоћник 
генералног секретара. 
 

Проширени Национални Извршни савет чине и председници ИС Регија, а ако су исти већ 
чланови ИС по функцији онда члан из Регије који га замењује. Председници ИС Регија или 
делегирани чланови проширеног ИС имају право гласа на седницима ИС али не утичу на 
кворум за рад. 
 

Извршни Савет има кворум када седници присуствује већина чланова, а одлуке се доносе 
апсолутном већином присутних чланова, осим у случајевима када је по одредбама овог 
Статута потребна квалификована већина. У случају, када постоји једнакост у гласању, 
одлучује глас Председника или председавајућег који га мења. 
 

Функција члана Извршног Савета је почасна и волонтерска са правом надокнаде трошкова 
насталих поводом активности за потребе Удружења. 
 

Извршни Савет руководи Удружењем у остваривању циљева за које је основано, а који нису 
у надлежности Генералне Скупштине, води евиденцију имовине Удружења у складу са 
Регистром, Статутом и одлукама које је донела Генерална Скупштина Удружења. 
 

Члан Извршног Савета који три пута у периоду од годину дана неоправдано изостане са 
седнице искључује се по принципу аутоматизма, а упражњено место биће попуњено 
кандидатом са изборне листе. 
 

Извршни савет предлаже Скупштини измене и допуне Статута.  
 

Извршни Савет Регије има најмање пет чланова, изабраних апсолутном већином * тајним 
гласањем на редовном заседању Скупштине. Бирају се на период од четри године, а чине га: 
1) Председник, 2) Потпредседник, 3) Секретар, 4) потребан број чланова Извршног савета * и 
5) Благајник.  
 

На надлежност и начин функционисања Извршног савета Регије, аналогно се примењују 
одредбе овог Статута о Извршном савету Удружења. 
 

члан 14. 
 

Председник Извршног Савета: 
- представља и заступа Националну секцију према трећим лицима-правним и физичким, 
- сазива састанак Извршног Савета и Генералне Скупштине Удружења и предлаже дневни 

ред за састанке тих органа, 
- заједно са Генералним Секретаром потписује документа и дописе Удружења, потписује 

налоге благајнику за исплату и подизање новчаних износа са рачуна Удружења,  
- потписује записник са седница Извршног Савета и Генералне Скупштине,  
- стара се о усклађивању активности Удружења, поштовању Статута, извршењу одлука 

донетих на Генералној Скупштини и Извршном Савету, контролише активности Регија, 
координира и усмерава активности Удружења у свим битним темама, 

- поједина од наведених надлежности Председник може пренети у надлежност другим 
члановима Националне секције у складу са одлуком Извршног Савета. 

 

Први потпредседник замењује председника када је оправдано одсутни, и координира 
активност чланова Националне секције. Он је истовремено Председник административне 
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комисије, предлаже чланове те комисије и обавља послове који, еx-officio, према актима 
Удружења, или по наредби председника, спадају у његову надлежност и одговоран је за 
комуникацију и информисање централе Међународног Удружења Полиције у Женеви. 
 

Други потпредседник мења председника и првог подпредседника када су оправдано 
одсутни, председник је комисије за културу и спорт и стара се о свим питањима која 
спадају у делокруг његове надлежност, делује еx-оффицио или по наредби председника. 
 

Трећи потпредседник је председник комисије за социјална питања и стара се о свим 
питањима која спадају у делокруг његове надлежности, поступа еx- оффицио или по наредби 
председника. 
 

Генерални Секретар представља и заступа Националну секцију према трећим лицима-
правним и физичким у одсуству или спречености председника. Налази се на челу 
Секретаријата Националне секције, чува печат Удружења и са помоћником чува књигу 
поште, књигу записника Извршног Савета и Генералне Скупштине, регистар чланова и друге 
евиденције и књиге Националне секције, осим књига о финансијском пословању. 
 

ИЕЦ Делегат представља и заступа Националну секцију на Светском Конгресу и 
конференцијама Међународног Извршног комитета (ИЕЦ), у складу са одлукама Генералне 
Скупштине удружења и у складу са ставовима и одлукама Националног Извршног савета.  
 

Благајник Удружења се брине о финансијским питањима, прикупља новчана средства од 
чланарине и донација уз обавезу издавања нумерисаног и овереног дупликата рачуна, 
платним налогом или налогом за пренос потписаним од стране Председника или Генералног 
секретара или њихових овлашћених лица које одреди Извршни савет-редовном или посебном 
одлуком, уплаћује обавезе са рачуна Удружења, води евиденције и записнике који се односе 
на финансијско пословање Удружења. Финансијском савету два пута у току године подноси 
финансијски извештај а на крају финансијске године подноси Завршни рачун и даје предлог 
буџета за наредну годину. * 
 

Први помоћник генералног секретара се стара о следећем: 
- прати приспелу пошту на сајту Удружења, 
- исту редовно доставаља председнику и генералном серетару на  даље поступање, 
- уз сагласност председника и генералног секретара врши преписку са другим Секцијама, 

трећим лицима-правним и физичким и Регијама, 
- редовно одржава и ажурира сајт Удружења уз помоћ и сарадњу са Регијама.  
 

Други помоћник генералног секретара се стара о следећем: 
- води записнике на седницама Извршног савета и Генералне скупштине удружења, 
- оверене записнике доставља свим члановима ИС, НО, Регијама и Регијама у оснивању, 
- преко генералног секретара врши архивирање поште Удружења, 
- са првим помоћником прати ток електронске поште, 
- предлаже комисијско уништење непотребне документације из архиве. 
 

члан 15. 
 

Надзорни одбор врши редовну контролу финансијског пословања Удружења, а може 
вршити и друге облике контроле рада Удружења и Извршног Савета, према посебној одлуци 
Генералне Скупштине. 
 

Контрола финансијског пословања редовно се врши на крају административне године. Поред 
редовне контроле Надзорни одбор може спровести ванредну контролу финансијског 
пословања у било ком периоду у току административне године.  
 

Приликом сваке контроле коју спроведе, Надзорни Одбор мора сачинити одговарајући 
извештај који се евидентира у Књигу извештаја Надзорног одбора и подноси Генералној 
Скупштини на усвајање. 
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Надзорни одбор чине три редовна члана, који су изабрани по принципу највећег броја 
гласова добијених апсолутном већином делегата на Генералној Скупштини Удружења. 
Независно од ова три члана, бирају се још два члана као њихова замена. 
 

Састанцима Надзорног Одбора председава члан који је добио највећи број гласова. 
 

Надзорни Одбор се бира сваке четврте године на Генералној Скупштини Удружења, * тајним 
гласањем, на посебном листићу за гласање.  
 

члан 16. 
 

Чланови Удружења могу бити предложени и изабрани за чланове Административних органа 
Удружења, као и на друге функције у Удружењу под условом да не постоје разлози који би 
довели до њиховог искључења из Удружења. 
 

Члан Удружења изабран на једну од функција у Националној секцији, може задржати 
изабрану функцију у Регији, стим да не може имати више од по једне функције у Секцији 
или Регији. Кандидати за Надзорни одбор не могу имати другу функцију у Регији или 
Секцији. 
 

Кандидате за чланство у Извршни савет, Надзорни одбор и Суд части ИПА Србије, предлажу 
Регије (Регије у оснивању не могу предлагати кандидате) и кандидатуре достављају 
генералном секретару ИПА Србије, најмање 30 дана пре одржавања изборне скупштине ИПА 
Србије. 
 

Уз писану збирну кандидатуру Регије достављају за сваког предложеног кандидата ЦВ са 
акцентом на подацима о досадашњим активностима у ИПА Србија. 
 

Генерални секретар ИПА Србије је у обавези да све приспеле кандидатуре проследи 
Регијама, а најкасније 15 дана пре дана одржавања изборне скупштине ИПА Србије. 
 

За чланове Извршног савета, Надзорног одбора и Суда части ИПА Србије, Регије могу 
предлагати кандидате који испуњавају следеће услове:  

� Да су редовни чланови удружења најмање последње 3 (три) године. 
� Да су измирили обавезу плаћања годишње чланарине најкасније до 31. 03. текуће 

године. 
� Да Одлуком Националног Извршног савета нису били искључивани из Удружења 

због неиспуњавања финансијских или других обавеза. 
� Да кандидати за Надзорни одбор немају другу функцију у Регији или Секцији. 
� Да испуњавају и остале услове прописане Статутом и другим актима Удружења. 

 

Кандидат не може бити номинован или изабран без његовог пристанка. 
 

Кандидат има право да буде номинован за највише две функције у ИС ИПА Србије. 
 

Избори за Административне огране се спроводе следећим редом:  
- избор за чланове  Извршног савета, 
- избор за чланове  Надзорног одбора и 
- избор за чланове Суда части. 
Избор за чланове Извршног савета ИПА Србије биће спроведен следећим редоследом: 

� Председник, 
� Први потпредседник,  
� Други потпредседник, 
� Трећи потпредседник, 
� Генерални секретар, 
� ИЕЦ делегат,  
� Благајник,  
� Први помоћник генералног секретара,  
� Други помоћник генералног секретара. 
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Избор ће се извршити тајним гласањем. Гласачки листићи ће бити дистрибуирани 
делегатима за сваки круг гласања. Гласачки листићи се чувају једну годину од дана избора. 
Ако се само један кандидат именује за позицију, гласање се не врши већ се од стране 
Комисије за контролу избора констатује избор на предложену позицију. 
 

Кандидат који добије више од половине гласова сматра се изабраним на функцију.  
 

Ако има више кандидата и нико од њих не достигне апсолутну већину у првом кругу, други 
круг ће бити организован између два кандидата са највећим бројем гласова.  
 

Уколико и после другог круга гласања оба кандидата имају исти број гласова, избор ће се 
извршити жребањем. 
 

У случају да нема довољан број предложених кандидата за све функције у Извршном савету 
и Надзорном одбору, за непопуњена места кандидате бирају изабрани чланови Извршног 
савета и Надзорног одбора на предлог изабраних председника.  
 

Кандидат за функцију у Извршном Савету, Надзорном Одбору Рерије и Суду части, мора да 
буде предложен од најмање 5 (пет) активних редовних чланова, који ће својим потписима 
подржати кандидатуру. Чланови могу подржати кандидатуру највише за два кандидата за 
Извршни Савет и само једног кандидата за Надзорни Одбор и Суд части. У случају да један 
члан својим потписом подржи више кандидата, његов потпис се неће узети у обзир ни на 
једној кандидатури. 
 

Кандидати су дужни да поднесу своју кандидатуру Комисији за контролу избора најмање 
петнаест дана пре заседања Скупштине Регије, а Комисија за контролу избора врши провере 
исправности кандидатуре. 
 

Редослед гласања за чланове у ИС Регије је према редоследу функција наведених у чл. 13. ст. 
8. овог Статута. 
 

За избор чланова Надзорног обора и Суда части Комисија за контролу избора сачињава листе 
кандидата за Надзорни Одбор и Суд части. Ове листе се истиче на видним местима у 
просторији где се одржава заседање.  
 

Избори се спроводе тајним гласањем, од листе кандидата прави се гласачки листић који 
садржи списак кандидата и оверен је печатом Удружења, а гласање се спроводи једним 
гласачким листићем за све кандидате. 
 

Гласању се може приступити ако је испуњен услов да се за функције у Надзорном одбору и 
Суду части кандидовало најмање четири кандидата.  
 

Чланови Надзорног одбора и Суда части су изабрани на принципу укупног броја гласова. У 
случају да последња два или више кандидата имају исти број гласова, бирање се врши 
извлачењем (жреб) међу тим кандидатима од стране комисије за спровођење избора. 
 

Уколико неко од чланова сматра да су у току избора повређене одредбе Статута којима је ова 
материја регулисана може поднети Приговор на регуларност избора. Приговори на 
регуларност избора могу бити поднети у року од три дана, од дана када је гласање одржано.  
 

Приговори се подносе Генералном Секретару и Извршном Савету, и морају бити прослеђени 
контролној комисији и потписани од стране најмање 1/5 делегата - чланова Скупштине. 
Приговори се разматрају одмах од стране контролне комисије за спровођење избора, а 
одлуке су коначне. 
 

Гласање за кандидате врши се према упутству Комисије за контролу избора.  
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члан 17. 
 

Комисија за контролу избора (Контролна комисија) доноси упутство о начину спровођења 
гласања,  стара се о законитости и правилности спровођења гласања  (стара се да се избори 
одрже у складу са  Статутом Удружења) и дају своје мишљење о Приговору на регуларност 
гласања - привремено разрешава било који битан неспоразум или несугласицу. 
 

Комисију за контролу избора ( Контролна комисија ) за Извршни Савет и Надзорни Одбор 
именује својом писменом одлуком Извршни Савет, * најкасније 15 дана пре одржавања 
избора. Контолну комисију чине четири члана: председник, два члана и записничар. Члан 
контролне комисије неможе се кандидовати за функције у Извршном Савету и Надзорном 
Одбору. 
 

Суд части је надлежан за решавање спорова везаних за кршење Статута и других аката 
Секције, спорова између чланова Секције и решавање жалби на пресуде судова части Регија 
који суде у првом степену.  
 

Суд части чине председник и 2 (два) члана. Члановима Суда части мандат траје 4 (четири) 
године уз могућност реизбора. За време мандата чланови Суда части не смеју имати других 
функција у Секцији. За свој рад Суд части је одговоран Скупштини Секције или Регије.  
 

Извршни Савет Удружења доноси Правилник о раду Суда части. 
Члан Секције, Регија или Орган Секције на којега се одлука односи може на исту уложити 
приговор о којем одлучује Скупштина Секције или Регије.  
 

Скупштина Секције или Регије одлучује у другом степену и донета Одлука је коначна.  
 

члан 18. 
 
Скупштинске одлуке доносе се у складу са законским прописима, Статутом и другим 
нормативним актима Удружења и обавезне су за све чланове Удружења. 
 

Одлуке Скупштине које су у супротности са законским прописима и нормативним актима 
Удружења сматрају се неважећим. Одлуку о неважности доноси надлежни суд.  

 
Евиденције Удружења 

 
члан 19. 

 
Извршни Савет за време свог мандата води следеће евиденције: 

- Регистар редовних и почасних чланова. који садржи основне податке о члановима 
Удружења: име и презиме, пребивалиште, датум рођења, занимање, држављанство 
(почасних чланова) и датума приступања. 

- Књигу записника са заседања Генералне Скупштине Удружења 
- Књигу  записника седница Извршног Савета 
- Књигу финансијског пословања Удружења и Фонда Удружења (све финансијске 

трансакције са рачуна Удружења и Фонда Удружења) 
- Књигу имовине Удружења (евиденција покретне и непокретне имовине Удружења) 
- Књигу извештаја Надзорног Одбора 
- Књигу предложених и изречених казнених мера чланова Удружења 
- Књигу поште (сви долазећи и послати дописи) 
- Регије воде Регистар чланова клуба ИПА пријатељи 

 
Сви чланови Удружења могу да изврше увид у књиге Удружења у присуству лица 
одговорног за њихово вођење. 
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Регије и Подрегије 
 

члан 20. 
 

Регије Удружења се могу формирати у складу са чланом 4. Статута. 
 

У погледу врсте органа Регије, њиховог избора и јурисдикције, сходно се примењују чланови 
11. – 19. Статута Националне секције. 
 

Регије на Генералној Скупштини Удружења представљају делегати који редовно испуњавају 
своје финансијске обавезе. На првих сто редовних чланова Регије представљају по два 
делегата, на сваких наредних започетих сто још по један делегат. Регије у оснивању на 
Генералној Скупштини Удружења представља координатор. Бројно стање Регија рачуна се 
закључно са 31. мартом текуће године. 
 

Делегати Регије за Генералну Скупштину Удружења бирају се на Скупштини Регије јавним 
или тајним гласањем. Бирају се на период од четри године или до скупштинског опозива.  
 

Трошкови представљања Регија, заседања Генералне Скупштине Удружења или састанака за 
које се сматра да су неопходни, на основу одлуке Извршног Савета, као и посете и учешће у 
раду националног Извршног Савета, Генералне Скупштине или неком другом догађају 
организованом од стране Регија, покривају се из Фонда Регије или Националне секције. 
 

У складу са чл. 4. став 4. Статута могу се формирати Подрегије Удружења. 
 

О формирању Подрегија на основу предходног става а у складу са чл. 4. став 4. Статута, 
Регије обавештавају Извршни савет Националне секције у писаној форми. До момента 
оснивања Подрегије, чланови Удружења остварују своја права и интересе у оквиру Регије. 
 

ИПА-Подрегије су предвођене од трочланог Савета, коју чине Председник, Секретар и 
Благајник изабраних на период од четри године од стране Извршног Савета Регије. * 
 

Подрегије нису директно репрезентоване на Генералној Скупштини Удружења.  
 

члан 21. 
 

Удружење се презентује на Светском Конгресу, Међународног удружења полиције (ИПА) и 
учествује у манифестацијама организованим на међународном нивоу од стране ИПА или 
друге Националне Секције. 
 

Удружење – ИПА, секција Србија, презентује се на Светском Конгресу и конференцијама 
Међународног Извршног комитета (ИЕЦ), у складу са конститутивним актом ИПА, једним 
делегатом а Национална секција може упутити још два делегата у својству посматрача (без 
права на гласање и  дискусију). 
Избор делегата и посматрача врши Извршни Савет Националне секције уз стриктно 
поштовање процедуре прописане Статутом. Неопходан предуслов који делегат и посматрачи 
морају испуњавати је познавање једног од званичних језика: енглеског, француског или 
немачког. 
 

Путне и друге трошкове учешћа  једног делегата сноси Међународни Фонд ИПА. 
 

Слободно учешће чланова у Међународним активностима финансирају сами чланови 
Удружења. 
 

члан 22. 
 
Одлуку о промени оснивачких аката доноси Генерална Скупштина Националне секције, на 
предлог Националног Извршног Савета или Регија у складу са овим Статутом. 
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Престанак рада 
 

члан 23. 
 

Удружење престаје са радом: на основу одлуке Генералне Скупштине донете на ванредном 
заседању на предлог Извршног савета Удружења или најмање 1/5 регија. 
 

У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења, после исплаћених свих доспелих 
обавеза, постаје власништво Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
 

Примерак одлуке о престанку рада Удружења доставља се по функцији Председнику 
Скупштине, надлежном суду и државном органу надлежном за послове регистрације 
Удружења и Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Достављање наведене 
одлуке извршити у року од 30 дана од дана доношења .  
 

Даљи поступак престанка рада Удружења врши се у складу са позитивним прописима. 
 

Регија престаје са радом на исти начин, а имовина Регије постаје власништво Националне 
секције. 
 

члан 24.  
 

После регистрације Националне секције од стране надлежног органа: 
а)  Постојеће Регије су ограничене територијалном јурисдикцијом ( члан 4. ) и одговорне 

су Извршном Савету Националне секције као и надлежним органима на тој 
територији. 

б)  На надлежним територијама, где не постоје Регије, могу се формирати Регије у 
оснивању којима руководи координатор до испуњења услова из чл. 4. ст. 2 и чл. 20. 
овог Статута. 

ц)  Задаци Надзорног одбора Регије изведени су из члана 15. овог Статута. 
 

Остале одредбе 
 

члан 25. 
 

Измене и допуне овог Статута врше се на предлог Извршног савета Националне секције или 
на предлог Регија, који се разматра на првој наредној редовној или ванредној седници 
Генералне скупштине. 
 

члан 26. 
 

Овај Статут чини двадесет шест чланова амандманованих и изгласаних, члан по члан, од 
Генералне Скупштине Удружења дана 04. марта 2006. године. 
 

Овај Статут којим је извршено усклађивање досадашњег текста Статута са Законом о 
удружењима, усвојен је на заседању прве ванредне Генералне Скупштине дана 29. 04. 2014. 
године и примењује се од дана усвајања. 
 
 
 

 
  

 

Председавајући Генералне скупштине 
Председник  Извршног савета 

ИПА Секција Србија 
Драган Петковић  

   
 
 


