
 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА НОВИХ ЧЛАНОВА И  

ПРИЈАТЕЉА И ПАРТНЕРА ЗРЕПОК-а 
 

 

I  

УВОД 

 

  У циљу остваривања постављених циљева, намеће се потреба за сталним јачањем 

ЗРЕПОК-а и његовог положаја и утицаја у средини у којој делује. 

  У том смислу, неопходно је бити отворен за пријем нових чланова и стално тражење и 

повезивање са другим успешним појединцима и организацијама који имају исте или сличне циљеве 

као и ЗРЕПОК и проналажење оптималних модалитета и облика сарадње. 

  Као добру могућност за остваривање напред наведеног, чланови ЗРЕПОК-а су препознали 

потребу дефинисања статуса ПРИЈАТЕЉА и ПАРТНЕРА. 

  Обзиром на дефинисан профил организације која има за циљ да окупља пословно 

најуспешније и најугледније људе Зрењанина и средњебанатског округа, оснивачи ЗРЕПОК-а су 

оснивачким актом одредили као веома важан и битан део који одређује начин стицања чланства и 

чланом 6. поставили кључно ограничење у којем се каже да се одлука о пријему нових чланова 

доноси „ ...једногласном одлуком Скупштине.“ Тиме је јасно исказана свест оснивача да је ово 

питање изузетно осетљиво и значајно, као што је и изузетно значајно да ЗРЕПОК води рачуна о 

свим релацијама које гради било са појединцима или колективима и организацијама јер о сваком 

појединцу и организацији најбоље и највише говоре њихови избори.  

  Овим правилником се ближе одређује поступак пријема нових чланова и дефинишу појмови 

ПРИЈАТЕЉ и ПАРТНЕР удружења и прецизира начин њихогов стицања. 

II  

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА 

   

Оснивачким актом је на најуопштенији начин дефинисан пријем чланства у ЗРЕПОК и то је прописано 
члановима 5 – 7: 
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Члан 5. 

Свако лице може, под једнаким условима утврђеним статутом, да постане члан Удружења. 

  

Члан 6. 

Чланство  у Организацији је добровољно а одлуку о пријему нових чланова доноси Скупштина 

Удружења на писмено или усмено образложени предлог било којег члана Скупштине и то 

једногласном одлуком Скупштине. 

Чланови Удружења могу бити она лица која својим понашањем и делањем могу допринети 

остварењу циљева Удружења. 

Члан Удружења може бити само лице које које прихвата циљеве и Статут Удружења. 

Страни држављанин може такође постати члан Удружења  под условом да прихвата циљеве и 

Статут Удружења. 

Члан 7. 

Грађанин постаје члан Удружења потписивањем приступнице уз одлуку Скупштине Удружења. 

  Овим Правилником се ближе одређују услови за пријем нових чланова и процедура пријема 

нових чланова. 

 

  ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА: 

 

  Члан ЗРЕПОК-а може бити особа која је за место живљења и рада изабрала град Зрењанин 

или регион средњебанатског округа чији је Зрењанин центар. 

  Члан ЗРЕПОК-а мора бити пословно успешна и угледна особа доказана у свом послу у било 

којој области привређивања и уважена у средини у којој живи и ради. 

  Пословно успешном особом се може сматрати предузетник, оснивач, власник, сувласник, 

директор или менаџер фирме која у континуитету послује минимално  5година са успехом. 

  Фирма коју представља нови члан се сматра успешном уколико остварује годишњи приход 

од минимално 1 милион ЕУР-а. 

  Угледном се сматра особа која је у свом радном и животном окружењу завредела 

поштовање,  није конфликтна личност, није, нити је била у сукобу са законом, и која у јавности нема 

негативан одијум. 

  Нови члан мора бити прихватљив за све постојеће чланове    

 

  ПРОЦЕДУРА ПРИЈЕМА НОВИХ ЧЛАНОВА: 

 

1. Новог члана предлажу у усменој форми постојећи чланови једанпут годишње и то на  

октобарској скупштини; 

2. На скупштини се износе основне информације и аргументи за пријем новог члана, а сви 

присутни чланови имају могућност да изнесу своје мишљење; 

3. Уколико је за све чланове скупштине предложени члан прихватљив или уколико није 

неприхватљив (што је случај да немају никаквих или немају довољно сазнања о 

предложеном кандидату), онда скупштина даје сагласност предлагачу да свој предлог у 

писменој форми проследи свим члановима ЗРЕПОК-а и то у року не дужем од две недеље 

од дана одржавања oктобарске скупштине; 

4. Уколико једног кандидата предлаже истовремено више чланова, онда ће се на октобарској 

скупштини одмах договорити ко ће бити званични предлагач и то по правилу треба да буде 

онај члан који боље познаје или има више контаката са кандидатом за чланство; 

5. До  новембарске скупштине сви чланови ЗРЕПОК-а морају да размисле и распитају се о 

предложеним кандидатима, а на новембарској скупштини се изјашњавају тајним гласањем о 

претходно прихваћеним предлозима кандидата који су у року достављени у писаној форми; 
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6. Скупштина нема право разматрања предлога који нису у року на прописан начин у писаној 

форми прослеђени свим члановима; 

7. За случај спречености да присуствује октобарској скупштини, члан је дужан да о томе 

обавести председника и скупштини достави своје мишљење о предлогу у писаној форми. 

8. Уколико то не учини, а не појави се на скупштини, сматра се да је члан сагласан са 

предлогом, стим да председник у току скупштине има могућност, али не и обавезу да 

телефонским путем консултује одсутног члана у вези предложеног кандидата, али се 

скупштина обавезује да на наредној седници расправља о одговорности члана који се није 

изјаснио; 

9. Прихваћени кандидати на новембарској скупштини, односно њихови предлагачи, добијају 

сагласност скупштине да обаве разговор са кандидатом и понуде му чланство; 

10. Приликом понуде чланства, осим предлагача, мора бити присутан и бар један члан ИО и тај 

се члан одређује такође на  новембарској скупштини; 

11. Предлагач и изабрани члан ИО морају обавити разговор са кандидатом у року не дужем од 

две недеље од дана одржавања  новембарске скупштине; 

12. Кандидату се морају приликом понуде предочити сва права и обавезе, а пре свега обавезе у 

погледу активног учешћа у раду као и све обавезе које проистичу из чланства у вези 

финансијских обавеза у погледу чланарине и финансирања активности ЗРЕПОК-а; 

13. Кандидату се мора предочити да одговор може бити прихватљив у року од две недеље од 

понуде, а да ће се у случају изостанка одговора, сматрати да је кандидат одустао или да за 

њега није прихватљиво чланство у ЗРЕПОК-у; 

14. На децембарској скупштини се врши званичан пријем нових чланова њиховим 

потписивањем приступнице; 

15. Одмах након одржавања децембарске скупштине односно у року не дужем од две недеље 

од дана њеног одржавања, председник је у обавези да спроведе све радње везане за 

њихово представљање као пуноправних чланова, укључујући  и представљање на интернет 

презентацији ЗРЕПОК-а;  

16. Пуноправно чланство и обавезе нових чланова почињу почев од децембарске скупштине, 

када нови чланови стичу пуно право гласа о свим питањима изузев по питању оцењивања 

рада председника и Извршног одбора у претходном периоду; 

17. На дан обележавања годишњице оснивања и званичног почетка рада и отварања 

канцеларије ЗРЕПОК-а 19. јануара сваке године, врши се јавно промовисање нових чланова; 

     

III  

ПРИЈАТЕЉИ ЗРЕПОК-а 

  Пријатељи ЗРЕПОК-а су успешни и угледни појединци остварени у професији коју обављају 

и уважени у средини у којој живе и раде, а који у потпуности прихватају и осећају визију и мисију 

ЗРЕПОК-а као своју и спремни су да дају властити допринос у остварењу циљева које је ЗРЕПОК 

поставио. 

  Пријатељи ЗРЕПОК-а учествују у раду ЗРЕПОК-а по позиву или на њихову иницијативу 

прихваћену од скупштине удружења. 

  Пријатељи ЗРЕПОК-а немају никаквих формалних обавеза према ЗРЕПОК-у нити ЗРЕПОК 

према њима и њихов однос се базира на добровољности и узајамној потреби заједничког деловања 

и дружења баш као што то и јесте случај са пријатељима. 

  Пријатељ ЗРЕПОК-а се постаје на писмено образложени предлог члана ЗРЕПОК-у уз 

једногласну сагласност свих чланова скупштине ЗРЕПОК-а. 

  Пријатељ ЗРЕПОК-а треба да буде статусни симбол са којим ће се поносити сваки онај који 

тај статус има. Формално тај статус се озваничава свечаним уручивањем повеље или плакете и 

јавним промовисањем које се врши сваке године на дан 19. Јануара, дан када је свечано почела са 

радом канцеларија ЗРЕПОК-а. 
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  Статус ПРИЈАТЕЉА ЗРЕПОК-а престаје на личних захтев или одлуком скупштине која се 

усваја простом већином, а скупштина се о овом питању може изјашњавати у било које време на 

захтев бар једног пуноправног члана.   

  Прихватањем статуса ПРИЈАТЕЉА, ПРИЈАТЕЉ је сагласан и да ЗРЕПОК у свим својим 

наступима као и штампаним материјалима има право да то истиче баш као што и ЗРЕПОК даје 

сагласност ПРИЈАТЕЉУ да тај свој статус може слободно користити у јавним наступима.  

  

  ПОСТУПАК СТИЦАЊА СТАТУСА ПРИЈАТЕЉА: 

 

1. Новог ПРИЈАТЕЉА предлажу у усменој форми постојећи чланови једанпут годишње и то на 

октобарској скупштини; 

2. На скупштини се износе основне информације и аргументи за додељивање статуса 

ПРИЈАТЕЉА кандидату, а сви присутни чланови имају могућност да изнесу своје мишљење; 

3. Уколико је за све чланове скупштине предложени кандидат прихватљив или уколико није 

неприхватљив (што је случај да немају никаквих или немају довољно сазнања о 

предложеном кандидату), онда скупштина даје сагласност предлагачу да свој предлог у 

писменој форми проследи свим члановима ЗРЕПОК-а и то у року не дужем од две недеље 

од дана одржавања октобарске скупштине; 

4. Уколико једног кандидата предлаже истовремено више чланова, онда ће се на октобарској 

скупштини одмах договорити ко ће бити званични предлагач и то по правилу треба да буде 

онај члан који боље познаје или има више контаката са кандидатом за стицање статуса 

ПРИЈАТЕЉ ЗРЕПОК-а; 

5. До новембарске скупштине сви чланови ЗРЕПОК-а морају да размисле и распитају се о 

предложеним кандидатима, а на новембарској скупштини се изјашњавају усменим о 

претходно прихваћеним предлозима кандидата који су у року достављени у писаној форми; 

6. Скупштина нема право разматрања предлога који нису у року на прописан начин у писаној 

форми прослеђени свим члановима; 

7. За случај спречености да присуствује новембарској скупштини, члан је дужан да о томе 

обавести председника и скупштини достави своје мишљење о предлогу у писаној форми. 

8. Уколико то не учини, а не појави се на скупштини, сматра се да је члан сагласан са 

предлогом, стим да председник у току скупштине има могућност, али не и обавезу да 

телефонским путем консултује одсутног члана у вези предложеног кандидата; 

9. Прихваћени кандидати на новембарској скупштини, односно њихови предлагачи добијају 

сагласност скупштине да обаве разговор са кандидатом и понуде му могућност стицања 

статуса ПРИЈАТЕЉА; 

10. Приликом понуде статуса, осим предлагача, мора бити присутан и бар један члан ИО и тај 

се члан одређује такође на новембарској скупштини; 

11. Предлагач и изабрани члан ИО морају обавити разговор са кандидатом у року не дужем од 

две недеље од дана одржавања новембарској скупштине; 

12. Кандидату се морају приликом понуде јасно и прецизно предочити само договорени и овим 

правилником усаглашени оквири статуса ПРИЈАТЕЉА; 

13. Кандидату се мора предочити да одговор може бити прихватљив у року од две недеље од 

понуде, а да ће се у случају изостанка одговора, сматрати да је кандидат одустао или да за 

њега није прихватљиво својство ПРИЈАТЕЉА  ЗРЕПОК-а; 

14. На децембарској скупштини се стављају на тајно гласање сви кандидати који су пре 

скупштине усмено потврдили своју сагласност за стицање статуса ПРИЈАТЕЉА; 

15. Одмах након скупштине, предлагачи су дужни да обавесте кандидата о одлуци скупштине и 

то на исти начин како су му и понудили стицање статуса; 

16. Одмах након одржавања децембарске скупштине односно у року не дужем од две недеље 

од дана њеног одржавања, председник је у обавези да спроведе све радње везане за 

њихово пуноправно представљање на интернет презентацији ЗРЕПОК-а;  
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17. На дан обележавања годишњице оснивања и званичног почетка рада и отварања 

канцеларије ЗРЕПОК-а 19. јануара сваке године, врши се представљање ПРИЈАТЕЉА 

члановима Удружења и њихово јавно промовисање и уручивање повеља; 

 

IV  

ПАРТНЕРИ ЗРЕПОК-а 

  ПАРТНЕРИ ЗРЕПОК-а су успешне и угледне организације, удружења, колективи и сва друга 

правна лица која имају исте или сличне циљеве са ЗРЕПОК-ом и која имају заједничко уверење да 

ће уговорним повезивањем и сарадњом допринети остваривању властитих визија и заједничких 

циљева. 

  ПАРТНЕР се постаје потписивањем уговора о сарадњи и партнерству који је претходно 

једногласно прихватила скупштина ЗРЕПОК-а. 

  Скупштина се по овом питању изјашњава на иницијативу било ког члана у редовним 

терминима заседања, али искључиво и на основу писмено образложеног и презентованог предлога 

уговора о сарадњи и партнерству који се прослеђује свим члановима скупштине пре заседања 

скупштине на којој се одлучује о прихватању уговора. 

  ПАРТНЕРИ ЗРЕПОК-а имају право јавног истицања овог статуса, обзнањивања уговора о 

сарадњи и коришћења имена и логоа ЗРЕПОК-а искључиво у сврхе које су предвиђене као циљеви 

уговорене сарадње. Исто овакво право има и ЗРЕПОК у односу на своје партнере. 

  Статус ПАРТНЕРА ЗРЕПОК-а престаје даном раскида уговорне сарадње коју може 

покренути било која страна у било које време, а које верификује скупштина ЗРЕПОК-а већином  

гласова од укупног броја присутних чланова на скупштини. 

 

У Зрењанину,  05.10.2010. године                               

                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА:   Драган Видаковић 

 

 

 


