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Скупштина Савеза извиђача Србије на основу члана 30. Статута Савеза извиђача Србије 

на седници одржаној од 09. до 11. априла 2021. године у Деспотовцу једногласно је 

усвојила  

 

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ                                                      
И ЕВИДЕНЦИЈИ ЧЛАНСТВА 

  
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
                        Овим Правилником о регистрацији и евиденцији чланства у Савезу 
извиђача Србије (у даљем тексту: Правилник) регулишу се питања регистрације 

организационих јединица (у даљем тексту: Једница/Одред)  у Савезу извиђача Србије (у 

даљем тексту: Савез) и нижих територијалних Савеза (у даљем тексту: Територијални 
Савез) као и евиденцију чланства у Савезу, Јединицама и Територијалним Савезима. 

                          Правилник регулише услове за регистрацију, начин и поступак 
регистрације Јединица Савеза  и Територијалних Савеза. 

 
II. РЕГИСТАР САВЕЗА 

                                                    Члан 2. 
                           Савез води регистар Јединица и Територијалних Савеза који су 

регистровани у Савезу. 
 

Члан 3. 
                           Регистар Јединица и Територијалних Савеза садржи следеће податке: 
1. Редни број у регистру                                                                                                       

2. Назив Јединице/Територијалног Савеза                                                                              

3. Адреса седишта, адреса за пријем поште, број телефона и имејл адреса             
4. Име и презиме лица овлашћеног за заступање,                                                              

5. Контакт адреса, број телефона и имејл лица овлашћеног за заступање,              
6. Матични број јединице/Територијалног савеза                                                                               

7. ПИБ Јединице/Територијалног Савеза                                                                                          

8. Датум оснивања Јединице/Територијалног Савеза                                                                                          
9. Датум доношења Статута Јединице/Територијалног Савеза                                           

10. Датум последњих измена и допуна Статута Јединице/Територијалног Савеза 
11.Број у јединственој евиденцији удружења младих, удружења за младе и њихових 

Савеза Министрарства омладине и спорта Републике Србије                                                          

12. Простор за напомене 
 

Члан 4. 
                             Саставни део регистра Јединица је Списак Појединаца - чланова 

Јединица. 
                             О састављању и вођењу регистра из члана 3. овог Правилника стара се 

Генерални секретар. 

 
III. ПОСТУПАК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

Члан 5. 
                             Јединице и Територијални Савези се региструју за текућу годину, при 
чему се у погледу испуњености услова посматра година у којој се подноси Захтев за 

регистрацију, односно која претходи години за коју се подноси Захтев зa регистрацију. 
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Члан 6. 
                            Јединица/Територијални Савез који испуњава услове за регистрацију 

сматра се регистрованим до следећег рока за регистрацију, односно до доношења 

наредне Одлуке о регистрацији. 

                           Захтев за регистрацију и потребна документација за регистрацију се 

подносе Савезу електронским путем на имејл Савеза. 

 
Члан 7. 

                           Захтев за регистрацију и потребна докуменатација за регистрацију се 

подносе: 

          - за Јединице од 01. до 15.12. текуће године, за наредну годину                                                    

          - за Територијалне Савезе од 15. до 25. 12. текуће године, за наредну годину, 

а на обрасцу који је саставни део овог Правилника 

-  за новоосновану у року од 30 дана од дана уписа у Регистaр удружења Агенције 

за привредне регистре. О захтеву из ове тачке одлучује Старешинство на првој наредној 

седници 

                           Захтеви за регистрацију поднети након истека предвиђеног рока, биће 

одбачени без упуштања у оцену испуњености услова за регистрацију. 

                                
Члан 8. 

                                У поступку регистрације, разликују се регистрација пуноправног члана  

и регистрација придруженог члана. 

             Члан 9. 
                              Регистрација пуноправног члана подразумева регистрацију  у наредној 

години Јединице/ Територијалног Савеза који испуњава све услове за регистрацију из 

текуће године, у којој се подноси Захтев.  

                               Регистрација придруженог члана подразумева регистрацију 

Јединица/Територијалних савеза који нису испунили све услове за пуноправну 

регистрацију.  

 
Услови за регистрацију пуноправног члана 

Члан 10. 

                                     Уз Захтев за прву регистрацију Јединица/Територијални Савез 

доставља: 

1. Статут  Јединице/Територијалног Савеза (уколико је било промена у Статуту или 

исти није достављен у претходним регистрацијама) 

2. Фотокопију Решења о упису Јединице/Територијалног Савеза у Регистар 

удружења Агенције за привредне регистре 

3. Фотокопију Решења о одређивању пореског идентификационог броја и матичног 

броја 

4. Фотокопију Решења о упису лица овлашћеног за заступање 

 

Члан 11. 
                                 Да би Јединица била регистрована  као пуноправни члан Савеза 

потребно је да испуни услове предвиђене Статутом и овим Правилником и то: 

1. Да је Статут Јединице усклађен са Статутом Савеза извиђача Србије 
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2. Да је Статутом јасно и недвосмислено регулисано да је Јединица члан Савеза 

извиђача Србије, односно да је Јединица код Агенције за привредне регистре 

завела да је члан Савеза извиђача Србије. 

3. Да Јединица није члан других организација или удружења који нису препознати од 

Савеза извиђача Србије 

4. Да је Јединица уписана у Регистар Агенције за привредне регистре, да има 

матични и порески идентификациони број. 

5. Да у случају измена и допуна Статута, промене седишта, промене овлашћеног 

лица за заступање и сличног, достави Савезу електронским путем на имејл Савеза 

извршене промене у року од 15 дана од дана регистрације промена у Регистру 

Агенције за привредне регистре. 

6. Да Јединица има изабране органе управљања у складу са својим Статутом и 

Статутом Савеза 

7. Да је Јединица уписана у јединственој евиденцији удружења младих, удружења за 

младе и њихових Савеза Министарства омладине и спорта Републике Србије                                                           

8. Да спроводи Програм Савеза, поштује Статут и акте Савеза, као и Одлуке органа и 

тела 

9. Да обезбеди учешће појединаца – чланова, који нису чланови органа и тела 

Савеза, на најмање три активности Савеза, у току календарске године, а према 

Плану активности Савеза који утврђује Скупштина Савеза 

10. Да развија и негује углед Савеза  

11. Да користи знак Савеза и WOSM-а у складу са актима Савеза. 

12. Да Јединица у свом саставу има најмање 4 (четири) радне и 2 (две) основне 

јединице,  

13. Да има најмање 40 (четредесет) чланова. 

14. Да је Јединица школовала кадрове на Школама или Семинарима које организује 

или признаје Савез у последње две године, рачунајући и годину у којој подноси 

Захтев за регистрацију и то најмање на једном течају за воднике или на 

Школи/Семинару који организује или признаје Савез. 

15. Да најмање 50% чланова Јединице носе униформу, у складу са одредбама 

Правилника о униформама и ознакама, а приликом учешћа на националним 

активностима  сви носе униформу у складу са наведеним Правилником. 

16. Да обавештава Савез о активностима Јединице 

17. Да је Јединица измирила чланарину у роковима утврђеним овим Правилником.  

 

 

Члан 12. 
                                      Да би Територијални Савез био регистрован  као члан Савеза 

потребно је да испуни услове предвиђене Статутом и овим Правилником и то: 

1. Да је Статут Територијалног Савеза усклађен са Статутом Савеза извиђача Србије 

2. Да је Статутом јасно и недвосмислено регулисано да је Територијални Савез члан 

Савеза извиђача Србије односно да је Територијални Савез код Агенције за 

привредне регистре завео да је члан Савеза извиђача Србије. 

3. Да Територијални Савез није члан других организација или удружења која нису 

препозната од Савеза извиђача Србије 
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4. Да су чланови Територијалног Савеза регистроване Јединице у Савезу извиђача 

Србије 

5. Да је Територијални Савез уписан као Савез у Регистар удружења Агенције за 

привредне регистре 

6. Да је Територијални Савез уписан у јединственој евиденцији удружења младих, 

удружења за младе и њихових Савеза Министарства омладине и спорта 

Републике Србије                                                           

7. Да у случају измена и допуна Статута, промене седишта, промене овлашћеног 

лица за заступање и сличног, достави Савезу електронским путем на имејл 

Савеза, извршене промене у року од 15 дана од дана регистрације промена у 

Регистру удружења Агенције за привредне регистре. 

8. Да Територијални Савез има изабране органе управљања у складу са својим 

Статутом и Статутом Савеза 

9. Да спроводи Програм Савеза, поштује Статут и акте Савеза, као и Одлуке органа и 

тела Савеза 

10. Да развија и негује углед Савеза  

11. Да користи знак Савеза и WOSM-а у складу са актима Савеза. 

12. Да Територијални Савез у свом саставу има потребан број  Јединица утврђен 

Статутом Савеза извиђача Србије 

13. Да појединци - чланови Територијалног Савеза носе униформу у складу са 

одредбама Правилника о униформама и ознакама 

14. Да обавештава Савез о активностима Територијалног Савеза и Јединица 

 

Оцена испуњености услова: 

 

Члан 13. 
                                Оцену испуњености услова проверавају Статутарни одбор Савеза,  

Начелство Савеза и Генерални секретар 

                                 Статутарни одбор Савеза проверава испуњеност услова из члана 11. 

став 1. тачке 1. до 7. за Јединице  и члана 12. став 1. тачке 1. до 7. овог Правилника за 

Територијалне Савезе. 

                                  Начелство Савеза проверава испуњеност услова из члана 11. став 1. 

тачке 8. до 16. за Јединице и члана 12. став. 1 тачке 8.до 14. овог Правилника за 

Територијалне Савезе. 

                                  Генерални сектретар проверава и потврђује услове из члана 11. став 

1. тачка 17. овог Правилника. 

Члан 14. 
                                 Начелство Савеза је дужно да прати рад Јединице/Територијалног 

Савеза, током целе године и да о истом извештава Старешинство најмање два пута 

годишње. 

Члан 15. 
                                    У случају да Јединица/Територијални Савез уз захтев за 

регистрацију нису доставили сву потребну документацију, Генерални секретар ће 

електронским путем обавестити и позвати телефоном Јединицу/Територијални Савез да 

допуне документацију.               
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                                     Јединица/Територијални Савез су дужни да допуну документације 

изврше у року од 8 (осам) дана почев од дана пријема обавештења Генералног 

секретара. 

                                    Ако Јединица /Територијални Савез не допуне документацију у 

наведеном року, захтев за регистрацију ће бити одбачен, без упуштања у оцену 

испуњености услова за регистрацију. 

                                     Статутарни одбор и Начелство Савеза су дужни да о испуњености 

услова за регистрацију Јединица/Територијалног Савеза сачине  извештај најкасније до 

31.01. текуће године. За припрему јединственог извештаја из овог члана, задужен је 

Генерални секретар. 

                                      Одлуку о регистрацији или пријему у чланство доноси 

Старешинство на основу извештаја из овог члана најкасније до 15.02.  текуће године за 

Јединице и Територијалне Савезе. 

                                      Одлуку о регистрацији Јединица/Територијалних Савеза 

верификује Скупштина Савеза, на првој наредној седници. 

                                         Старешинство, преко Генералног секретара, обавештава 

Јединице/Територијалне Савезе о одлуци из става 5. овог члана, одмах по доношењу, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке. 

                                        Јединица/Територијални Савез који нису задовољни Одлуком о 

регистрацији, могу поднети приговор Скупштини Савеза у року од 15 дана од дана 

пријема Одлуке Старешинства Савеза, а преко Старешинства Савеза. На наведени 

приговор Старешинство Савеза даје изјашњење. 

 
 
Услови за регистрацију придруженог члана 
 

Члан 16. 
                                      Јединица/Територијални Савез постаје придружени члан Савеза у 

следећим случајевима: 

- Ако је Јединица/Територијални савез новооснована, односно основана у последње 

две године 

- Ако испуњава услове  из члана 11. став 1. тачке 1. до 7. за Јединице  и члана 12. став 

1. тачке 1. до 7. овог Правилника за Територијалне Савезе. 

- Ако не испуњава неки од услове  из члана 11. став 1. тачке 8. до 16. за Јединице и 

члана12 . став 1. тачке  8. до 14. овог Правилника за Територијалне Савезе, о чему 

Предлог утврђује Начелство Савеза 

- Ако је Јединица уплатила мање од 40 а више од 10 чланарина 

 
 

Члан 17. 
                                     Јединица/Територијални Савез који су регистровани као 

придружени члан имају права и обавезе утврђене Статутом Савеза, осим: 

-       учествује у одлучивању и да сноси одговорност за донете одлуке; 

-       да учествује у избору органа и чланова органа Савеза; 

-       да Појединци – њени/његови чланови, буду бирани у органе и тела Савеза, а у    

         складу са Статутом и актима Савеза; 
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- да представљају Савез на међународним активностима  и активностима других 

организација и савеза, на којима учешће организује Савез  

 
Плаћање чланарине и достављање списка чланова 

 

Члан  18. 

                                     Одлуку о висини чланарине, доноси Старешинство Савеза 

најкасније до 31.октобра текуће године за наредну годину, о чему обавештава 

Јединице/Територијалне Савезе електронским путем најкасније 5 (пет) дана од дана 

доношења Одлуке. 

                                     Уколико Старешинство не донесе Одлуку у року из става 1. овог 

члана, примењиваће се последња Одлука о висини чланарине. 

                                     Старешинство Савеза може ослободити Јединицу обавезе плаћања 

чланарине за чланове - Појединце који су смештени у установама социјалне заштите на 

основу захтева Јединице који Јединица подноси уз захтев за регистрацију из члана 7. овог 

Правилника. 

Члан 19. 
                                   Јединице су дужне да плате чланарину најкасније до 31.01. текуће 

године, за коју се региструју. 

                                    Истовремено са уплатом чланарине, Јединице су дужне да доставе 

Савезу списак чланова- Појединаца на Обрасцу који је дат као прилог уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

                                    Јединице које не плате чланарину у року из става 1. овог члана неће 

бити регистроване. 

Члан 20. 
                                     Јединица која је регистрована у Савезу у текућој години може да 

изврши допуну регистрације нових чланова – Појединаца по прикључењу члана, до краја 

календарске године уз достављање допуњеног списка чланова, али не може у току године 

да промени Захтев за регистрацију, односно регистрациони статус. 

                                     Чланарина за нове чланове мора бити плаћена најкасније на дан 

достављања допуне списка чланова.  

 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА 
 

Члан 21. 
                                          Евиденција чланства и активности у Савезу извиђача Србије се 

води: 

- у радним и основним јединицама 

- у организационим Јединицама,  

- у Територијалним Савезима и 

- Савезу извиђача Србије. 

-  

Члан 22. 
                                         Појединачна евиденција чланства и активности води се: 

- у радним јединицама у књизи јата, вода или клуба 

- у основним јединицама у књизи чете, кола или посаде 
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- у организационим Jединицама у евиденционим картонима за чланове, регистру 

чланова Јединице и у архиви Јединице за активности Јединице. 

    

Члан 23. 
                                         Статистика чланства и активности у Јединицама/Територијалним 

Савезима води се на основу извештаја који се подноси једном годишње приликом 

Захтева за регистрацију. 

                                          Бројчана евиденција чланства и активности у Савезу извиђача 

Србије за активности које организује Савез, води Начелство Савеза извиђача Србије и 

саставни је део извештаја са активности, који усваја Старешинство Савеза.  

 

Члан 24. 
                                          Сваки Појединац - члан Савеза извиђача Србије је дужан да има 

чланску књижицу као доказ о чланству у Јединици и Савезу и да исту носи приликом свих 

извиђачких активности, без обзира да ли је Јединица којој припада пуноправни или 

придружени члан. 

                                          Чланска књижица поред података о активностима и савладаном 

програму, мора садржати нумеричку ознаку, податке о Јединици, податке о Појединцу - 

члану и простор за чланску маркицу за календарску годину. 

 

Члан 25. 
                                         Чланску књижицу уручује Јединица, само ако је у њој налепљена 

фотографија на месту одређеном за то, а преко фотографије се отискује печат Јединице 

тако да део отиска печата буде на самој фотографији, а део на чланској карти.  

 
Члан 26. 

                                         Чланска књижица је пуноважна само ако је у њој налепљена 

чланска маркица за текућу годину. 

                                         Чланске маркице издаје Савез извиђача Србије и уступа их 

Јединицама по измирењу обавеза чланарине из члана 19. овог Правилника. 

                                         Свака  Јединица води посебну евиденцију издатих чланских 

књижица и чланских маркица. 

 

Члан 27. 
                                          Уколико се чланска књижица изгуби, оштети тако да не могу да 
се препознају подаци у истој  или јој се попуни простор за чланске маркице или из неког 
другог разлога, треба да се извади нова, Јединица о томе обавештава Савез, како би се 
стара ставила ван снаге и издала нова чланска књижица. 
                                         О променама бројева чланске књижице Савез и Јединица воде 
евиденцију. 
 

Члан 28. 
                                        Све обрасце  утврђене овим Правилником, Евиденционе картоне, 

Чланске књижице, књиге радних и основних јединица, издаје искључиво Савез извиђача 

Србије и право издавања не може пренети на трећа лица. 

 
 




