
У складу са одредбама чл. 12. 22. и 78. Закона о удружењима («Службени лист РС», 

бр.51/09), на скупштини Фото савеза Србије  одржаној дана 27. јуна 2010. године у 

Чачку, усвојен је  

 

СТАТУТ ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ 
 

I Опште одредбе 

Члан 1 

 

Фото савез Србије (у даљем тексту: ФСС) је самостална, невладина, нестраначка, 

недобитна огранизација која окупља организације које удружују фотографе, као и 

појединачно учлањене фотографе, аматере и професионалце ради организованог и 

стручног рада на остваривању заједничких интереса дефинисаних кроз циљеве и 

задатке утврђене овим Статутом, а у складу са Законом. 

 

Члан 2 

 

Назив удружења је: Фото савез Србије, а скраћени назив ФСС. 

Назив удружења на енглеском језику је: Photo Association of Serbia. 

 

Члан 3 

 

Седиште ФСС је у Београду, Тимочка 18. 

ФСС своју делатност обавља на територији Републике Србије. 

 

Члан 4 

 

ФСС има статус правног лица. 

 

Члан 5 

 

ФСС има печат и штамбиљ. 

 

Печат је округлог облика са натписом Фото савез Србије, натписом Београд и знаком 

ФСС у средини. Натписи су исписани ћирилицом.  

 

Штамбиљ је правоугаоног облика са натписом Фото савез Србије, натписом Бр и 

знаком Удружења. 

 

Члан 6 

 

ФСС може улазити у партнерске односе са другим организацијама и удружењима, 

укључивати се у друге сродне асоцијације у земљи и иностранству, задржавајући при 

том потпуну организациону самосталност. 

 

II Циљеви и задаци 

Члан 7 

 

ФСС подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједничких 

циљева и задатака у ширењу фото аматеризма, у складу са Уставом, Законом о 

удружењима и другим законским прописима. 

У остваривању циљева и задатака из става 1. овог члана, ФСС својим укупним 

деловањем нарочито ради: 

 

(1) на стварању друштвених односа и услова за пуни развој фото делатности у 

свим радним и животним срединама; 
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(2) утврђује годишње и средњорочне програме рада и развоја фото делатности у 

Србији и ради на обезбеђењу друштвено економских услова за њихово 

остваривање; 

(3) на стручном образовању и усавршавању чланова и у том циљу организује 

семинаре, курсеве и инструктаже; 

(4) координира рад и иницира сарадњу са привредним субјектима и ради на 

организационом, кадровском и програмском учвршћивању постојећих и 

подстицању оснивања нових организација фото аматера; 

(5) организује изложбе, фестивале, ревије и друге смотре и облике јавне 

презентације и вредновања аматерског фото стваралаштва и усклађује 

календаре ових манифестација на републичком нивоу; 

(6) подстиче и стимулише израду фотографија, даје признања и афирмише рад и 

резултате рада чланова; 

(7) доноси и реализује програме међународне сарадње у складу са принципима 

наше спољне политике и координира ове програме са активностима осталих 

сродних друштвених организација; 

(8) прати развој фотографије, прати појављивање нових технологија и технике 

код нас и у свету и у том циљу, информише чланство и иницира развој 

осталих нових облика аматеризма; 

(9) сарађује са привредним субјектима у области производње и промета фото 

материјала и опреме; 

(10) сарађује са привредним субјектима и друштвеним организацијама у области 

образовања и културе. 

 

III Рад ФСС 

Члан 8 

Рад ФСС је јаван. 

ФСС је дужан да предузме одређене мере ради обезбеђивања јавности свога рада, а 

да своје чланове информише о свим одлукама, променама и  коришћењу средстава 

ФСС путем свога гласила. 

 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима ФСС, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 

саопштења за јавност, или на други примерен начин. 

 

Члан 9 

 

Фото савез Србије врши следеће активности: 

 

(1) Организује стручна предавања из фото стваралаштва у виду појединачне 

наставе или серије предавања типа курса/школе. 

(2) Организује испите за стицање наставничких звања.  

(3) Додељује уметничка звања. 

(4) Организује Српску смотру фотографског стваралаштва и том приликом издаје 

одговарајући каталог. 

(5) Издаје или организује издавање стручне литературе о фотографији, 

фотомонографије  својих чланова или других истакнутијих аутора и своје 

информативно гласило (часопис), у циљу популаризације ове делатности и 

стручног оспособљавања свог кадра, а у складу са Законом. 

(6) Организује колективне посете, студијска путовања и разне манифестације 

које  могу да допринесу остваривању циљева и задатака ФСС. 

(7) Омогућава пласман фотографија својих чланова на домаћем и иностраном 

тржишту. 

(8) Заступа своје чланове пред судским органима у случају повреде Закона о 

ауторским правима. 
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(9) Сарађује са државним органима да би својим  члановима обезбедио дозволе 

за снимање на оним местима на којима је то прописом захтевано, или у 

случају проглашења ванредног стања. 

(10) Прати, оцењује и критикује све активности из фотографског стваралаштва и 

оглашава се путем средстава јавног информисања. 

(11) За своје чланове може набављати или организовати набавку фото-

материјала, прибора и опреме из земље или иностранства и пружати помоћ у 

сервисирању истих. 

 

IV Чланство 

Члан 10 

 

Чланови у ФСС могу бити: организације и физичка лица. 

 

Члан ФСС може постати свако заинтересовано лице или организација која попуни 

приступницу и прихвата овај Статут, правилнике и остала акта ФСС у целости. 

 

Чланови – физичка лица плаћају чланарину на годишњем нивоу директно на рачун 

ФСС. 

 

Чланови – организације могу плаћати чланарину на два начина: 

      - организација  плаћа  чланарину на годишњем нивоу  директно  на  рачун ФСС за  

        одређени  број својих чланова и доставља ФСС списак тих чланова са   матичним  

        бројевима грађана; 

      - сваки члан организације,  као појединац,  плаћа  чланарину  на годишњем нивоу  

        директно на рачун ФСС. 

 

ФСС  уредно води евиденцију уплаћених чланарина кроз књигу чланова и тиме врши 

верификацију учесника скупштинског заседања. 

 

Скупштина ФС може на предлог члана ФСС доделити посебно заслужном грађанину 

звање почасног члана ФСС. 

 

Почасни члан не плаћа чланарину, учествује у раду Скупштине, али нема право гласа. 

 

Члан 11 

 

За чланове, висину чланарине, начин и рок уплате одређује скупштина. 

 

Члан 12 

 

Чланство у ФСС не условљава нити искључује чланство у било каквим другим сличним 

удружењима. 

 

Члан 13 

Права члана су: 

 

(1) Да самостално одлучује о свом чланству у ФСС.  

(2) Да бира и да буде биран у органе и делегације ФСС. 

(3) Да непосредно на редовним седницама управног одбора или писменим путем, 

поднесе молбе, жалбе, предлоге, сугестије, критике и др. са циљем 

побољшања и унапређења рада ФСС, креативне и излагачке активности 

његових чланова, система вредновања и награђивања аутора и др. 

(4) Да учествује на колективним изложбама које организује ФСС или које носе 

његов патронат. 
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(5) Да од чланова Уметничког савета ФСС затражи стручну помоћ у реализацији 

самосталног фотографског пројекта. 

(6) Да користи услуге које обезбеђује ФСС.  

(7) Да својим радом и деловањем доприноси остваривању циљева и задатака 

ФСС. 

(8) Да буде редовно обавештаван о свим променама и догађањима у ФСС. 

(9) Да сарађује у организацији изложби, предавања, семинара и сличних 

скупова које организује ФСС. 

(10) Да у случају примећених било каквих неправилности у раду органа ФСС, 

обавести о томе надзорни одбор и затражи извештај о томе у року од 30 

дана. 

(11) Да захтевом уз образложење, са својеручним потписима 30 чланова ФСС, 

затражи од председника скупштине да у року од 30 дана од подношења 

захтева сазове ванредно окупљање скупштине. 

(12) Да уз помоћ надлежних државних органа и према другим нормативним 

актима ФСС, учествује у спровођењу одлука ванредног скупштинског 

заседања. 

 

Члан 14 

  

Дужности члана су: 

 

(1) Да се придржава овог Статута, правилника и свих аката ФСС, као и одлука 

органа ФСС који су у складу са циљевима и задацима дефинисаних чл.7 овог 

Статута. 

(2) Да уредно испуњава финансијске обавезе према ФСС. 

(3) Да негује толерантан колегијалан дух и да позитивно утиче на развој 

међуљудских односа унутар ФСС. Да чува углед ФСС и његових чланова. 

(4) Да учествује у раду Скупштине. 

 

Члан 15 

 

Чланство у ФСС престаје: 

- самовољним иступањем члана (писменим путем) 

- неплаћањем чланарине у предвиђеном времену  

- одлуком у дисциплинском поступку 

- смрћу члана. 

 

Члан 16 

 

Чланови имају право удруживања у оквиру ФСС у мање организационе јединице типа 

клуба, секције, радионице, неформалне групе и сл. на принципу територијалне 

припадности, фото-жанровске блискости или других интересних сродности. 

Организације у оквиру ФСС немају статус правног лица. 

О формирању мањих организационих јединица унутар ФСС одлучује Управни одбор. 

 

Члан 17 

 

Клубови на подручјима аутономних покрајина Војводине и Косова и Метохије могу 

бити удружени у својим покрајинским савезима, а и појединачно могу бити чланови 

ФСС. 

 

Члан 18 

 

Циљеви и задаци покрајинских савеза и мањих организационих јединица не могу бити 

у супротности са Статутом и правилницима ФСС. 
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ФСС може део своје надлежности пренети на партнерску организацију, покрајинске 

савезе или мање организационе јединице. 

 

V Органи Фото савеза Србије 

 

Члан 19 

 

Органи ФСС су:    - скупштина 

- управни одбор (УО) 

- уметнички савет (УС) 

- надзорни одбор (НО) 

                                                                          

Члан 20 

 

У органе ФСС не могу бити бирана лица која нису чланови ФСС. 

 

Скупштина 

Члан 21 

 

Скупштина је највиши орган управљања ФСС. 

 

Скупштину чине следећи чланови Савеза: 

- организације у које су удружени фотографи (фото клубови и друге 

организације), 

- физичка лица – као појединци. 

 

Свака организација, која је члан ФСС, на Скупштини учествује са онолико 

представника колико има чланова који су учлањени у ФСС.  

 

Сваки члан ФСС појединац има право на један глас у Скупштини. 

 

Члан Скупштине може да остварује право гласа лично или преко пуномоћника. 

Отсутни члан Скупштине може гласати преко пуномоћника. Пуномоћје се даје за једно 

скупштинско заседање и важи за поновно скупштинско заседање истог сазива. 

 

Члан 22 

   

Седнице скупштине су редовне и ванредне. 

Редовно заседање се обавља најмање једном годишње. 

 

Члан 23 

 

Скупштину сазива председник скупштине. 

 

Председник скупштине је дужан сазвати скупштину на писани образложени захтев 

Управног одбора, Надзорног одбора или 30 (тридесет) чланова ФСС, потписника 

захтева. 

 

Уколико председник скупштине не сазове скупштину у року од 30 дана од датума 

подношења захтева, скупштину сазивају предлагачи. 

 

 

Члан 24 

 

Скупштина се сазива позивом који садржи: 

- датум, место и време одржавања 
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- предложени дневни ред 

 

Позив се упућује најмање 15 дана пре скупштинског заседања. 

 

Члан 25 

 

Скупштина ради по усвојеном дневном реду. 

 

Скупштина одлучује простом већином ако седници присуствује најмање 50% чланова, 

изузев код доношења одлуке о статусним променама и престанку рада ФСС када је 

потребна двотрећинска већина. 

 

У случају недостатка кворума, Скупштина се сазива поново са истим дневним редом и 

на исти начин као првобитна Скупштина. 

 

Рад скупштине је јаван. 

 

Члан 26 

 

Скупштина доноси одлуке у складу са Уставом, Законом и овим Статутом, а у правцу 

циљева и задатака ФСС: 

 

(1) доноси Статут, врши његове измене и допуне 

(2) доноси Пословник о свом раду и усваја пословнике о раду других органа ФСС, 

врши њихове измене и допуне 

(3) доноси Правилник о изложбама, Правилник о додели звања, Правилник о 

вредновању рада у ФСС, Правилник о покровитељству, Дисциплински 

правилник и друга акта 

(4) доноси програм рада ФСС 

(5) доноси финансијски план рада 

(6) бира председника Скупштине, председника ФСС, чланове Управног одбора, 

Уметничког савета и Надзорног одбора 

(7) одлучује о именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање 

(8) утврђује висину чланарине, начин и рокове измирења 

(9) разматра и одлучује по извештајима органа ФСС 

(10) разматра и одлучује по финансијском извештају и годишњем рачуну 

(11) проглашава почасне чланове ФСС 

(12) одлучује о удруживању, сарадњи или ступању у партнерске односе са домаћим 

и међународним организацијама 

(13) додељује признања  и награде појединцима и организацијама за изузетне 

успехе и доприносе развоју фотографског стваралаштва 

(14) доноси одлуку о статусним променама и престанку рада ФСС 

(15) одлучује по свим другим питањима везаним за фотографско стваралаштво и 

делатност ФСС. 

 

Управни одбор 

Члан 27 

 

Управни одбор (УО) руководи радом ФСС између два скупштинска заседања  и 

одлучује о свим питањима из своје надлежности. 

Управни одбор се састоји од 11 чланова који имају следеће функције: 

                      

1. Председник УО који је уједно и предсeдник ФСС 

2. Секретар 

3. Комесар за излагачку делатност 

4. Комесар за едукацију 
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5. Комесар за везу са иностранством 

6. Председник уметничког савета 

7. Члан УО 

8. Члан УО 

9. Члан УО 

10. Члан УО 

11. Члан УО 

 

Чланове УО бира Скупштина, из редова својих редовних чланова. 

Мандат чланова УО је 4 (четири) године са могућношћу реизбора. 

Члан УО може бити смењен одлуком скупштине, на лични захтев или на образложени 

предлог. 

 

Управни одбор може својом одлуком заменити највише 3 (три) члана. 

Одлука се може донети ако наступе следећи разлози: 

- самовољно иступање из чланства или УО, 

- неактивност члана УО, 

- немогућност извршења функције члана УО.  

 

Члан 28 

 

(1) Управни одбор се састаје по потреби, а најмање 4 (четири) пута годишње. 

(2) Седницу УО сазива председник УО. 

(3) УО доноси одлуке простом већином ако седници присуствује већина чланова. 

(4) УО је дужан да о свом заседању, времену и месту обавести Надзорни одбор 

најмање 3 (три) дана унапред. 

(5) У раду УО дозвољава се коришћење електронских комуникација. 

(6) Секретар води записник са седница УО и најкасније за 5 (пет) дана доставља 

свим члановима УО. 

 

Члан 29 

 

Управни одбор обавља следеће: 

 

(1) извршава одлуке скупштине ФСС 

(2) управља средствима ФСС између два скупштинска заседања 

(3) саставља предлоге измена и допуна статута и других нормативних аката 

(4) формира комисије и друга тела за извршавање одређених задатака 

(5) подноси скупштини извештај о свом раду 

(6) припрема материјале за скупштину 

(7) предлаже програм рада ФСС 

(8) предлаже финансијски план 

(9) предлаже доделу признања и награда 

(10) одлучује о куповини основних средстава и ситног инвентара 

(11) организује колективне посете, студијска путовања и разне манифестације 

(12) предлаже сарадњу са другим организацијама, удружењима или физичким 

лицима, ступање у партнерске односе и сл. 

(13) сачињава годишњи рачун и подноси Скупштини на усвајање финансијске 

извештаје 

(14) тумачи Статут и друга нормативна акта ФСС 

(15) додељује уметничка звања 

(16) додељује наставничка звања 

(17) утврђује и проглашава листу 10 најуспешнијих фотографа 

(18) утврђује и проглашава листу 10 најуспешнијих организација 

(19) утврђује и проглашава Излагача године 

(20) утврђује и проглашава Клуб године. 



Статут ФСС – Стр. 8 од 12 
 

 

 

Уметнички савет 

 

Члан 30 

 

Чланове Уметничког савета бира Скупштина, из редова својих редовних чланова. 

Уметнички савет (УС) се састоји од 5 (пет) чланова од којих је један председник УС, и 

2 (два) резервна члана,. 

Уметнички савет одлучије са пет чланова, а одлуку доноси простом већином гласова 

Мандат чланова УС траје 4 (четири) године са могућношћу реизбора. 

 

Члан УС може бити смењен одлуком скупштине, на лични захтев или на образложени 

предлог.  

 

Члан 31 

 

УС води бригу о очувању и унапређењу фотографског стваралаштва на територији 

Републике Србије. 

Члан Уметничког савета може постати лице које је својом активношћу, резултатима и 

афирмацијом стекло углед и искуство у фотографском стваралаштву, стручну 

оспособљеност и одређена признања. 

 

1. Чланови Уметничког савета: 

 

(1) Прате и оцењују активности из фотографског стваралаштва које се одвијају код 

нас 

(2) по позиву организатора учествују у награђивању, постављању и отварању 

изложби фотографија 

(3) пружају стручну помоћ и савете својим члановима у реализацији 

индивидуалних пројеката 

(4) учествују у едукативним програмима удружења. 

 

2. Уметнички савет: 

 

(1) предлаже Управном одбору доделу звања 

(2) бира колекције које репрезентују ФСС 

(3) предлаже кандидате за доделу признања и награда 

(4) доноси предлоге о побољшању активности фотографског стваралаштва. 

 

Надзорни одбор 

Члан 32 

 

Чланове Надзорног одбора бира скупштина. 

Надзорни одбор (НО) се састоји од 3 (три) члана на челу са председником.  

Надзорни одбор бира председника из редова својих чланова. 

 

Надзорни одбор одлучује већином својих чланова. 

Мандат чланова НО траје 4 (четири) године са могућношћу реизбора. 

Члан НО може бити смењен одлуком скупштине, на лични захтев или на образложени 

предлог. 

Члан 33 

 

Надзорни одбор се састаје по потреби, а најмање једном годишње. 

Надзорни одбор је у свом раду самосталан.  
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НО врши унутрашњу контролу ФСС: контролише коришћење новчаних и других 

материјалних средстава, финансијско пословање ФСС, примену Статута и осталих 

нормативних аката ФСС. 

НО је дужан да пре редовне годишње скупштине ФСС  изврши преглед материјално-

финансијског пословања ФСС и о томе поднесе извештај скупштини. 

Члан НО може присуствовати седници Управног одбора и пратити сваки рад чланова 

УО. 

На захтев члана Надзорног одбора, Управни одбор је дужан да му достави на увид 

тражену документацију и извештај о свом раду. 

 

VI Функције у ФСС 

Члан 34 

 

Члан ФСС не може имати више од једне функције у ФСС. 

 

Председник  скупштине 

Члан 35 

 

Председник скупштине обавља следеће: 

a. прикупља материјал за скупштинско заседање 

b. сазива и председава седницама скупштине 

c. потписује све одлуке и нормативна акта која доноси скупштина. 

 

Члан 36 

 

Мандат председника скупштине траје 4 (четири) године са могућношћу реизбора. 

Председник скупштине може бити смењен одлуком скупштине, на лични захтев или на 

образложени предлог. 

 

Председник ФСС 

Члан 37 

 

Председник ФСС, који је уједно и председник Управног одбора: 

(1) заступа и представља ФСС у јавности 

(2) стара се и одговоран је за законитост рада ФСС 

(3) потписује сва документа, предлоге и извештаје по одлукама Управног одбора 

(4) наредбодавац је по материјално-финансијском пословању 

(5) непосредно је одговоран за материјално и финансијско пословање ФСС. 

 

У случају оправдане спречености, председник бира члана Управног одбора који га 

привремено замењује. 

 

Секретар 

Члан 38 

 

Секретар обавља следеће: 

 

(1) административне послове ФСС, води архиву, евиденције, приступнице и 

записнике са састанака 

(2) врши наплате и исплате по свим одлукама скупштине и других органа ФСС 

(3) обавља и друге послове по одлукама УО. 

 

Члан 39 

 

Одлуком скупштине, секретар своју функцију може обављати професионално. 
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Комесар за излагачку делатност 

Члан 40 

 

Комесар за излагачку делатност: 

 

(1) брине о регуларности изложби које су под патронатом ФСС 

(2) води евиденцију о излагачкој активности чланова ФСС и статистике са изложби 

(3) прима захтеве и организује доделу уметничких звања 

(4) настоји да побољша излагачку активност на територији републике Србије. 

 

Комесар за едукацију 

Члан 41 

 

Комесар за едукацију самостално или уз помоћ сарадника:  

(1) доставља предлоге едукативних програма Управном одбору на усвајање 

(2) реализује едукативне програме ФСС на територији Pепублике Србије 

(3) прима захтеве и организује доделу предавачких звања 

(4) верификује дипломе са фото курсева који се реализују под надлежношћу ФСС 

 

Комесар за везу са иностранством 

 

Члан 42 

 

Комесар за везу са инострансвом остварује сарадњу ФСС са другим фотографским 

организацијама које су ван територије Републике Србије. 

 

VII Заступање 

 

                                                             Члан 43 

 

Председник Управног одбора заступа ФСС у правном промету и има права и дужности 

финансијског налогодавца. 

 

VIII Дисциплинска одговорност 

 

Члан 44 

 

Дисциплинска комисија, коју по потреби може формирати Управни одбор, се састоји 

од 3 (три) члана. 

Дисциплинска комисија решава питања по повредама односа унутар ФСС, нарушавању 

угледа ФСС, као и у случају непоштовања одредби Статута и других нормативних 

аката ФСС. 

ДК одлучује већином својих чланова. 

 

Члан 45 

 

Ако је изречена дисциплинска мера остварила свој ефекат, орган који ју је донео на 

молбу прекршиоца може је ублажити. 

Кажњено лице или колектив имају право жалбе на првом скупштинском заседању, 

након тога предмет застарева. 

 

IX Имовина ФСС 

Члан 46 
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Имовину ФСС чине некретнине и материјално-финансијска средства која се остварују 

од: 

(1) чланарине 

(2) поклона 

(3) прихода од делатности ФСС, а у складу са Законом 

(4) осталих прихода у складу са Законом. 

 

Члан 47 

 

Новчана средства ФСС воде се на рачуну код надлежне банке. 

ФСС може да има свој девизни рачун. 

Средства ФСС се утврђују и распоређују финансијским планом.  

О располагању средствима Удружења одлучује Скупштина и Управни одбор – у 

границама овлашћења утврђених општим актима Удружења. 

 

                                                          Члан 48. 

 

Финансијско пословање и коришћење средстава ФСС врши се у складу са важећим 

прописима и општим актима ФСС, као и са циљевима и задацима ФСС. 

Финансијске извештаје ФСС усваја Скупштина на предлог Управног одбора. 

   

                                                          Члан 49. 

 

За законску употребу средстава по Финансијском плану ФСС одговоран је  Управни 

одбор ФСС. 

 

Чланови органа ФСС одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 

ФСС, 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 покреће Надзорни одбор ФСС. 

 

X Престанак рада ФСС и статусне промене 

 

Члан 50. 

 

ФСС престаје се радом и бива расформирано: 

(1) одлуком скупштине 

(2) ако се број чланова смањи испод 3 

(3) по сили Закона. 

Члан 51. 

 

Одлука о спајању ФСС са другом организацијом, о припајању другој организацији, о 

припајању друге организације или престанку ФСС, пуноважна је само ако је за њу 

гласало најмање две трећине чланова и ако је на Скупштини присуствовало најмање 

две трећине свих чланова. 

Члан 52 

 

У случају престанка рада ФСС, након подмирења обавеза, имовина ФСС се уступа 

Музеју примењене уметности у Београду – одсек фотографије. 

 

XI Промене Статута и других општих аката 

 

                                                            Члан 53 
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Захтев за измену и допуну Статута или доношење новог Статута, може поднети 2/3 

чланова Скупштине ФСС. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се, у писаном облику, са конкретним 

предлозима и образложењем, Управном одбору , који је дужан да у року од 30 дана 

сазове седницу Управног одбора, покрене поступак, или захтев, уз образложење 

одбије. 

 

Управни одбор може самоиницијативно покренути поступак за измену и допуну 

Статута, односно предложити Скупштини измене и допуне или усвајање новог Статута, 

као и других општих аката које доноси Скупштина. 

 

Остала општа акта ФСС, која нису у надлежности Скупштине, доносе органи  ФСС 

сагласно свом делокругу рада утврђеним овим Статутом, а захтев за промену, односно 

измене и допуне тих општих аката може поднети сваки члан органа који је донео тај 

општи акт. 

 

Захтев из става 4. овог члана подноси се, у писаном облику са конкретним предлозима 

и образложењем председнику органа који је дужан да у року од 30 дана сазове 

седницу органа чији је председник, а на којој ће се одлучивати о предложеним 

изменама и допунама општег акта. 

Члан 54 

 

Управни одбор утврђује Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута и доставља га 

Скупштини ФСС на усвајање.  

 

XII Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 55 

 

ФСС ће своја нормативна акта ускладити са овим Статутом у року од 6 (шест) месеци 

од дана ступања на снагу овог Статута. 

О свим случајевима који нису обухваћени овим Статутом решаваће Управни одбор 

ФСС. 

Члан 56 

 

Статут ступа на снагу даном уписа у Регистар удружења код Aгенције за привредне 

регистре, када престаје да важи Статут ФКСС од 28.06.2003. године као и сва друга 

акта ФСС донета пре овог Статута. 

 

 

У Чачку, 27. јун 2010. год.            Председник Скупштинe ФСС 

 

        

                                     ________________________ 

                                                                           Божидар Витас 
 


