У складу са одредбама Закона о удружењима (»Службени гласник Републике Србије«, бр.51/09 и
99/11), оснивачка скупштина Удружења ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ У ОСИГУРАЊУ (у
даљем тексту Удружење), са седиштем у Београду, Булевар војводе Мишића 29/2, на седници
одржаној у Београду, дана 27.12.2013. године, донела је следећи:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ У ОСИГУРАЊУ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом одређује се назив, седиште, подручје делатности, циљеви и садржај делатности и
послова, приступање удружењу, облици и начин организовања чланства удружења, њихова права
и обавезе, органи удружења, начин избора органа удружења, заступање и представљање
удружења, планирање рада и развоја, распоређивање средстава, управљање и пословодство, и
престанак удружења.
Члан 2.
Назив Удружења гласи: ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ У ОСИГУРАЊУ.
Скраћени назив Удружења гласи: ЦЕПЕОС.
Назив Удружења на енглеском језику је: Center for Promotion and Education in Insurance.
Члан 3.
Седиште Удружења налази се на адреси: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 29/2.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 4.
Удружење има својство правног лица, а у правном промету с трећим лицима послује с потпуном
одговорношћу.
Члан 5.
Печат Удружења је једнојезичан на српском језику, има округли облик и по спољној ивици у два
реда исписан текст: ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ У ОСИГУРАЊУ, Београд, писано
ћирилицом, док је у средини печата заштитни знак Удружења.
Заштитни знак удружења је у облику округлог часовника, чији је спољашњи круг зелене боје и
недовршен, са црвеним казаљкама у положају који показује четири сата.
Лого и друге графичке ознаке и симболи који дефинишу визуелни идентитет Удружења се утврђују
посебном одлуком Управног одбора, а на предлог Председника удружења.

II – ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА УДРУЖЕЊА
Члан 6.
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ И ЕДУКАЦИЈУ У ОСИГУРАЊУ је добровољно, невладино и непрофитно
удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја јавне
свести о значају осигурања, унапређења односа и узајамне комуникације корисника и давалаца
услуга осигурања и неформалне едукације у осигурању.
III – ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 7.
Циљеви Удружења су: развој и јачање јавне свести о значају осигурања, унапређење односа и
узајамне комуникације корисника и даваоца услуга осигурања, неформална едукација у области
осигурања, бесплатно добровољно информисање грађана о понудама даваоца услуга осигурања у
циљу поређења производа које нуде различити учесници на тржишту осигурања, помоћ при
реализацији аранжмана са осигуравачима, као и примена стандарда добре праксе за подизање
свести грађана о ризицима и у вези с образовањем у области осигурања.
Члан 8.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) организује, само или у заједници са другим организацијама и лицима, стручне скупове,
саветовања, семинаре и друге облике едукације у области осигурања;
2) објављује публикације (интернет презентације и сл.) у циљу благовременог обавештавања
заинтересоване јавности о питањима која се односе на осигурање и понуде Осигуравача и
спроводи неформална истраживања о потребама корисника услуга осигурања у складу са
законом;
3) сарађује са друштвима која обављају делатност осигурања, релевантним државним,
недржавним и међународним институцијама, као и са другим организацијама и лицима посредно
и непосредно заинтересованих за развој јавне свести о значајну развоја тржишта осигурања;
4) успоставља контакте и партнерства у реализацији конкретних пројеката у области осигурања са
државним, недржавним и међународним институцијама.
Удружење може оснивати огранке, односно именовати овлашћена лица у циљу обављања
делатности Удружења на територији Србије у складу са позитивним законским прописима, о чему
одлуку доноси Управни одбор, који о томе обавештава Скупштину удружења на првој наредној
седници.
Ради остваривања својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим сличним
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење се може учлањивати у домаћа и/или/ међународна удружења, асоцијације или
организације о чему одлуку доноси Управни одбор, који о томе обавештава Скупштину удружења
на првој наредној седници.
IV – ЈАВНОСТ РАДА
Члан 9.
Рад удружења је јаван.
V – ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА
Члан 10.
Чланство у Удружењу је добровољно.
Свако правно или физичко лице може под једнаким условима утврђеним статутом да постане члан
Удружења.
Члан 11.
Права и дужности чланова су:
• да буду информисани о свим битним питањима везаним за рад Удружења,
• да чувају углед и штите интересе Удружења,
• да поштују статут Удружења, друштвене норме цивилизованог понашања, као и правила
деловања у организацији.
Члан 12.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата и поштује циљеве Удружења и статут и
савесно обавља послове и дужности које му повере органи Удружења, те има право да иницира и
предлаже конкретне активности Удружења и благовремено и потпуно буде информисан о раду
Удружења.
Чланство у Удружењу стиче се учлањењем кроз попуњавање приступнице у писаној или
електронској форми и увођењем у евиденцију чланства, на основу одлуке о пријему у чланство
коју доноси Управни одбор укључујући и глас Председника yдружења, и о томе без одлагања
обавештава подносиоца пријаве у писаној или електронској форми.
Чланство у Удружењу може бити: појединачно чланство и колективно чланство
Појединачно чланство-разликују се три типa појединачног чланства:
Пуноправни члан има сва права која произилазе из статута Удружења:
• Учествује у раду органа Удружења и у доношењу одлука везаних за делатност Удружења.
• Пуноправни члан се постаје посебном одлуком Управног одбора удружења.
• Учесници Оснивачке скупштине имају статус пуноправног члана.

Члан корисник:

•
•
•

стиче свој статус учлањивањем у Удружење.
нема право одлучивања у вези са редовним радом Удружења.
може постати пуноправан члан посебном одлуком Управног одбора.

Почасни члан је лице које је својим активностима, залагањем и осталим доприносима заслужило
почасно место у удружењу.
Предлог за именовање почасног члана утврђује Управни одбор који о томе доноси одлуку.
Колективно чланство -Колективни чланови Удружења могу бити друга удружења грађана,
организације, друштва која обављају делатност осигурања и друга правна лица која могу
допринети остваривању циљева Удружења.
Колективни члан мора именовати лице које ће остваривати права и обавезе предвиђене овим
Статутом за чланове Удружења и које ће бити уписано у регистар колективних чланова Удружења.
Колективни чланови имају обавезу плаћања годишње чланарине у износу који утврди Управни
одбор Удружења.
Пуноправни члан Удружења има право да учествује у одлучивању о статусним одлукама и има
право гласа на заседању скупштине Удружења, предлаже, бира и буде биран у органе Удружења.
Члан корисник Удружења има право да користи и учествује у активностима Удружења, али без
права одлучивања.
Почасни члан Удружења има право да присуствује свим органима Удружења, али без права
одлучивања.
Колективни члан Удружења преко именованог лица има право да присуствује свим органима
Удружења, али без права одлучивања.
Члан 13.
Члан може иступити из чланства давањем изјаве у писаној или електронској форми.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана (протеком једне године од
дана последње предузете активности), непоштовања одредаба овог статута или нарушавања
угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на образложени предлог Председника
удружења.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Чланови којима је на један од горе наведених начина престало чланство у Удружењу немају право
да располажу имовином Удружења и немају право на повраћај новчаних средстава уплаћених у
виду чланарине.

VI – ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 14.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Председник удружења.
Одлуке колективних органа Удружења доносе се гласањем.
Колективни органи Удружења могу пуноправно да одлучују ако је присутна већина чланова са
правом гласа.
Органи Удружења одлучују већином гласова присутних чланова са правом гласа, уколико за
поједина питања овим статутом није друкчије одређено.
VII – СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
Члан 15.
Скупштина је највиши орган управљања Удружењем.
Скупштину Удружења чине сви чланови удружења.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора,
Председника удружења као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије
се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива Председник удружења, обавештењем у писаној или електронској
форми о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Скупштином председава председавајући скупштине који се бира на свакој седници.
Сваку одлуку скупштине потписује председавајући скупштине.
Скупштина може пуноправно да одлучују ако је присутна већина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова са правом гласа.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова присутних
чланова са правом гласа.
Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или друге аудио и
визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на седници могу да се слушају и
разговарају једно са другим.
Гласање за одлуку и потписивање одлуке може се обавити и електронским путем.
Сматра се да су лично присутни чланови који на овај начин учествују на седници Скупштине.

Члан 16.
Скупштина обавља следеће послове:
• доноси статут Удружења, као и измене и допуне статута, и друге опште акте Удружења,

• одлучује о удруживању у савезе,
• разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора,
• бира и разрешава чланове Управног одбора,
• бира првог Председника удружења на оснивачкој скупштини Удружења на предлог Управног
одбора,
• утврђује програм рада и развоја Удружења,
• усваја годишњи финансијски извештај Удружења,
• одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.
Сви органи Удружења су дужни да извршавају одлуке скупштине.
VIII – УПРАВНИ ОДБОР
Члан 17.
Управни одбор Удружења се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим
Статутом.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или
на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине удружења.
Састанке Управног одбора сазива Председник Удружења.
Управни одбор има пет чланова, које из редова пуноправних чланова бира и опозива Скупштина.
Управни одбор из реда својих чланова бира Председника удружења.
Мандат чланова Управног одбора је четири године уз могућност реизбора.
Управни одбор на првој седници Управног одбора усваја Пословник о раду Управног одбора.
Седницама Управног одбора присуствује и Председник удружења.
Члан 18.
Управни одбор:
1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања
циљева Удружења;
2. организује редовно обављање делатности Удружења;
3. поверава посебне послове појединим члановима;
4. доноси финансијске одлуке;
5. бира, именује и разрешава Председника Удружења;
6. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на
предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси
Скупштини на усвајање;

7. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о
удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
8. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи
Удружења.
Управни одбор може донети одлуке и без сазивања седнице (писмено, телефонски, телеграмски,
е-меилом или на други начин), ако се томе не противи већина чланова Управног одбора.
Одлука донета на начин и поступак из претходног става овог члана је ваљана и производи правно
дејство ако се за њу изјасни више од ½ чланова Управног одбора.
На првој следећој седници Управног одбора по доношењу одлуке (писмено, телефонски,
телеграмски, е-меилом или на други начин), Председник удружења подноси информације о
одлуци Управног одбора донетој у складу са претходним ставом.
IX – ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Члан 19.
Председник удружења као извршни орган Удружења је професионално лице, које примењује и
спроводи пословну политику, стратегије и планове донете на седницама скупштине и Управног
одбора удружења и има овлашћење да користи логистику Удружења и финансијска средатва у
остваривању циљева Удружења.
Председник удружења се стара о законитости рада Удружења и одговара за законитост његовог
рада, заступа и представља Удружење према трећим лицима.
Председник удружења о свом раду подноси извештај Управном одбору.
Печат и сва документа Удружења се налазе код Председника удружења, или лица која он писаним
путем овласти.
Председника удружења бира, именује и разрешава Управни одбор.
Мандат Председник удружења траје 4 (четири) године уз могућност реизбора.
X – СРЕДСТВА И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА
Члан 20.
Средства за остварење програмских циљева и задатака, Удружење прибавља од чланарине,
донација, поклона, финансијских субвенција код државних органа и/или/ домаћих и иностраних
организација и фондација и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и других облика едукације из
области осигурања, као и других облика сродних делатности које удружење обавља.
Остварени приходи удружења могу се користити искључиво за остваривање циљева удружења,
укључујући и трошкове редовног рада Удружења, сопствено учешће у финансирању одређених
пројеката, студијска путовања, учешћа на домаћим и међународним семинарима из области
осигурања.

Регулисање трошкова и плаћање услуга насталих по основу активности предвиђених планом и
програмом Удружења, члановима, правним и другим физичким лицима се одобрава на основу
писаних одлука Управног одбора, у складу са законом.
Члан 21.
Имовином Удружења управљају органи Удружења и одговорни су за њено коришћење и
располагање.
Члан 22.
У случају престанка рада Удружења, имовина која преостане, биће распоређена у складу са
законом.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
XI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.
Члан 24.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона
о удружењима.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења
______________________
Тања Тапушковић

