
У складу са одредбама чл. 5.2.2. и 12.1 Статута од 15.априла 2011. године Скупштина 

удружења грађана „СРПСКО ФИСКАЛНО ДРУШТВО“, на седници одржаној дана 

23.новембра 2016. године у Београду, доноси одлуку о изменама и допунама статута те 

усваја следећи пречишћени текст : 

 

СТАТУТ 

 

Преамбула 

 

Удружење грађана „СРПСКО ФИСКАЛНО ДРУШТВО“, матични број 17677896 (у даљем 

тексту: Удружење) основано је као невладнино, нестраначко, неполитичко и непрофитно 

удружење грађана, на неодређено време са циљем проучавања и залагања за унапређење 

српског пореског права, као и међународног упоредног права у области јавних финансија, 

нарочито међународног и упоредног фискалног права, као и финансијских и економских 

аспеката опорезивања. 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

1.1 ПРЕДМЕТ 

 

1.1.1. Овим статутом уређује се организација и делатност Српског фискалног друштва (у 

даљем тексту: “Удружење”), а нарочито: 

1. правни положај, име и седиште Удружења; 

2. циљеви и активности Удружења; 

3. чланство у Удружењу, као и права и обавезе чланова; 

4. органи Удружења; 

5. унутрашња организација Удружења; 

6. заступање и представљање Удружења; 

7. стицање, коришћење и располагање средствима за рад и остваривање циљева 

Удружења; 

8. однос са другим организацијама; 

9. поступак доношења измена и допуна Статута Удружења и поступак престанка 

Удружења; 

10. друга питања од значаја за рад Удружења. 

 

2. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА 

 

2.1. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

 

2.1.1 Удружење стиче својство правног лица даном уписа у регистар Удружења код 

Агенције за привредне регистре. 

2.1.2 Удружење има сопствену имовину коју користи за остваривање својих Циљева, 

само на начин како је то Законом прописано и дозвољено. 

2.1.3 Имовина Удружења је одвојена од имовине његових чланова. 

 

2.2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА 



 

2.2.1  Пун назив Удружења је: „Српско фискално друштво”. Назив Удружења на 

енглеском језику је: ”Serbian Fiscal Society”. 

2.2.2 Скраћено име Удружења је: “СФД”. 

2.2.3 Скупштина одлучује о промени назива Удружења. 

2.2.4 Седиште Удружења је у Београду, Булевар краља Александра 67. 

2.2.5 Управни одбор одлучује о промени седишта Удружења. 

 

2.3. ЈАВНЕ ОЗНАКЕ УДРУЖЕЊА 

 

2.3.1 Удружење свој има печат којим се оверавају потписи лица која га заступају, као и 

потписи на одлукама донетим од стране органа Удружења. 

2.3.2 Печат Удружења је кружног облика, 39 мм у пречнику, са следећим текстом, на 

српском и енглеском језику, по ободу: “Српско фискално друштво” и ”Serbian Fiscal 

Society”. У средини круга налази се српска верзија скраћеног имена удружења: "СФД". 

2.3.3 Сва писана комуникација Удружења према трећим лицима носиће амблем 

Удружења и амблем Међународне фискалне асоцијације. 

2.3.4 Управни одбор доноси одлуку о визуелном решењу амблема Удружења. У оквиру 

амблема Удружења стоји следећи цитат Џона Мајнарда Кејнза: „Законито избегавање 

пореза је једини умни подухват који доноси било какву награду”. 

 

3. ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА 

 

3.1 ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 

 

3.1.1. Циљеви Удружења су проучавање и залагање за унапређење српског пореског 

права, као и, у сарадњи са Међународном фискалном асоцијацијом, међународног и 

упоредног права у области јавних финансија, нарочито међународног и упоредног 

фискалног права, као и финансијских и економских аспеката опорезивања. 

3.1.2. Пошто од стране Генералне скупштине Међународне фискалне асоцијације 

(International Fiscal Association – у даљем тексту: IFA), научне организације која делује као 

удружење по законима Холандије, са седиштем регистрованим у Ротердаму, буде 

признато као огранак IFA у Србији, Удружење ће деловати тако да настави да буде 

признавано као огранак IFA у Србији. 

 

3.2 АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 

 

3.2.1 Удружење тежи остварењу својих циљева спровођењем следећих активности: 

а) научно-истраживачки рад; 

б) одржавање скупова; 

в) објављивање монографија, часописа, зборника и сл. у складу са циљевима Удружења; 

г) сарадња са другим домаћим и страним организацијама, чији су основни циљеви 

везани за област фискалног права, а нарочито са Међународном фискалном 

асоцијацијом; 

 

4. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ 



 

4.1. ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА 

 

4.1.1. Удружење има чланове и почасне чланове. 

4.1.2. Чланство Удружења се састоји од физичких лица, са пребивалиштем у Републици 

Србији, као и организација које су основане у складу за законима Републике Србије, или 

чије се седиште налази на њеној територији. Организација, члан Удружења, има обавезу 

да одреди физичко лице које ће је представљати у оквиру Удружења. 

4.1.3. Физичка лица која немају пребивалиште у Републици Србији могу постати чланови 

Удружења по одобрењу IFA. 

4.1.4. Почасни чланови могу бити физичка лица којима Скупштина Удружења додели 

овај статус на основу њихових посебних заслуга за Удружење. Почасни чланови морају 

бити чланови IFА и плаћати чланарину IFA-и или ће огранак IFА у Србији то за њих 

чинити. 

 

4.2. СТИЦАЊЕ ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊУ 

 

4.2.1. Члан Удружења може бити само оно лице које је примљено у чланство IFА. 

4.2.2. Скупштина утврђује листу кандидата за чланство у IFА на основу предлога 

Управног одбора. Скупштина доноси одлуку о сваком појединачном предлогу Управног 

одбора квалификованом већином из члана 5.4.3 овог Статута. 

4.2.3. Управни одбор прослеђује IFА листу кандидата коју је усвојила Скупштина одмах 

по њеном доношењу. 

4.2.4. Лица која су примљена у чланство IFА истовремено постају чланови Удружења, 

при чему Скупштина својом одлуком само потврђује њихово чланство. 

4.2.5. Свако лице - резидент Републике Србије, а које је постало члан IFА изван поступка 

који је предвиђен овим чланом, биће признато за члана Удружења од стране Скупштине, 

на основу поднете молбе у писаном облику. 

 

4.3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА 

 

4.3.1. Чланови Удружења имају следећа права: 

а) да учествују у активностима Удружења; 

б) да бирају и буду бирани у органе Удружења; 

в) да буду обавештавани о активностима Удружења, као и о финансијским питањима од 

значаја за Удружење; 

г) да гласају на седницама Скупштине као и да предлажу теме о којима ће се на њима 

расправљати; 

д) друга права одређена законом, Статуом и одлукама органа Удружења. 

 

4.3.2. Чланови Удружења имају следеће обавезе: 

а) да плаћају чланарину Удружењу у складу са Статуом и одлукама органа Удружења; 

б) да активно учествују у остваривању циљева Удружења и раду његових органа; 

в) да се уздрже од било каквих поступака којима се може угрозити углед Удружења. 

 

4.4. ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊУ 



 

4.4.1. Чланство у Удружењу престаје: 

а) смрћу физичког лица, или у случају организације, престанком њеног постојања; 

б) по сталном напуштању Републике Србије од стране физичког лица, осим у случају 

који је предвиђен чланом 4.1.3; 

в) престанком чланства у IFА. 

4.4.2. Члан може, из било којег разлога, иступити из Удружења подношењем писменог 

обавештења о иступању из чланства Секретару Удружења пре истека финансијске 

године. 

4.4.3. Члан се о свом искључењу из чланства обавештава писмено, а одлуку о искључењу 

из чланства доноси Скупштина на основу једног или више од следећих разлога: 

а) неплаћање чланарине; 

б) кршење одредаба Статута, правних аката Удружења или одлука његових органа 

управљања, или у случају наношења штете Удружењу од стране члана. 

4.4.4. Члан се о предлогу за његовим искључењем из чланства обавештава писмено, при 

чему има право да изнесе свој став о овом питању на Скупштини. 

4.4.5. Одлуку о искључењу из чланства Скупштина доноси квалификованом већином из 

члана 5.4.3. овог Статута. 

 

5. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА И ЊЕГОВА УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

5.1. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

 

5.1.1. Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Председник. 

5.1.2. Скупштина је највиши орган Удружења. 

5.1.3. Управни одбор и Председник су управни органи Удружења. 

5.1.4. Посебне организационе јединице у оквиру Удружења могу имати своје управне 

органе које се одређују одлуком Управног одбора о њиховом оснивању, а која ће увек 

бити подређена управним органима Удружења. 

 

5.2. СКУПШТИНА 

 

5.2.1. Скупштину чине сви чланови Удружења. 

5.2.2. Скупштина врши следеће послове: 

1. бира чланове Удружења у складу са процедуром прописаном чланом 4.2.2 до 4.2.4; 

2. бира чланове Управног одбора; 

3. бира Председника Удружења; 

4. усваја Годишњи план активности Удружења; 

5. доноси одлуке о висини чланарине коју плаћају чланови Удружења, као одлуке о 

додатним уплатама чланова; 

6. усваја годишњи буџет Удружења; 

7. усваја финансијске извештаје Удружења; 

8. одлучује о промени имена и циљева Удружења; 

9. одлучује о стицању, продаји, закупу, залагању или другом облику располагања 

имовином Удружења велике вредности; 

10. одлучује о изменама и допунама Статута Удружења; 



11. одлучује о престанку Удружења, о изменама у унутрашњој организацији Удружења, 

као и о промени назива Удружења; 

12. одређује ликвидационог управника и усваја ликвидациони биланс Удружења; 

13. прописује сопствена правила поступка; 

14. доноси друге одлуке које нису у надлежности осталих органа Удружења. 

 

5.3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 

 

5.3.1. Седнице Скупштине Удружења могу бити редовне или ванредне. 

5.3.2. Редовна седница Скупштине Удружења одржава се најмање два пута годишње, при 

чему се прва седница одржава не касније од шест месеци по истеку календарске године, а 

друга у њеном последњем тромесечју. 

5.3.3. Ванредне седнице Скупштине Удружења се одржавају на захтев Председника, 

Управног одбора или најмање 30% чланова Удружења, при чему се захтев за сазивањем 

ванредне седнице Скупштине Удружења подноси у писаном облику Управном одбору, 

који сазива ванредну седницу Скупштине Удружења у року од 8 дана од пријема овог 

захтева. У сваком случају Ванредна седница Скупштине се мора одржати у року од 30 

дана од дана подношења захтева за њено сазивање. 

5.3.4. Управни одбор одлучује о месту одржавања седнице Скупштине Удружења. 

5.3.5. Сваки члан Удружења има право да присуствује Скупштини. Управни одбор је 

дужан да сваком члану пошаље обавештење о одржавању Скупштине, у коме се мора 

навести место одржавања, време и дневни ред Скупштине, најмање 15 дана пре дана за 

који је заказана седница Скупштине Удружења. 

 

5.4. СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ 

 

5.4.1. Сваки члан има један глас на Скупштини Удружења. 

5.4.2. Скупштина доноси одлуке само ако је на седници присутна најмање једна 

четвртина свих чланова Удружења. Ако седници присуствује мање од једне четвртине 

свих чланова Удружења, нова седница ће бити заказана у року од две до четири недеље од 

дана одржавања неуспеле седнице. На поновљеној седници одлуке могу бити доношене 

без обзира на број присутних чланова. 

5.4.3. Скупштина доноси одлуке простом већином (50% +1) гласова присутних чланова, 

осим у случају оних одлука за које је Статутом предвиђена квалификована већина, када је 

за доношење таквих одлука потребно да буду подржане са две трећине гласова присутних 

чланова. 

 

5.5. УПРАВНИ ОДБОР 

 

5.5.1. Управни одбор је надлежан за управљање Удружењем и у том својству доноси 

потребне одлуке, припрема дневни ред за седнице Скупштине Удружења и подноси јој 

предлоге за које сматра да могу бити корисни. 

5.5.2. Управни одбор се састоји од десет чланова. Један од чланова је Председник 

Удружења. Чланови Управног одбора су и Генерални секретар Удружења, Благајник 

Удружења и Председник Младих Удружења 

5.5.3. Чланове Управног одбора бира Скупштина, са трајањем мандата од две године, са 



могућношћу реизбора без ограничења. Избор чланова Управног одбора врши се 

квалификованом већином гласова на Скупштини Удружења. 

5.5.4. Управни одбор заседа најмање три пута годишње, на почетку године, пре редовне 

седнице Скупштине Удружења, и у последњем тромесечју године. 

5.5.5. Управни одбор одлуке доноси простом већином, а у случају нерешеног резултата 

гласања, превагу ће однети глас Председника Удружења. 

 

5.6. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА 

 

5.6.1. Генерални секретар Удружења се стара о спровођењу одлука органа Удружења, 

као и о редовном управљању Удружењем које не захтева доношење одлука органа 

Удружења. Генерални секретар Удружења ће нарочито бити одговоран за сву 

комуникацију са IFА, укључујући редовно ажурирање листе чланова, као и достављање 

члановима захтева и позива IFА за учествовање у њеним активностима и програмима. 

 

5.7. БЛАГАЈНИК 

 

5.7.1. Благајник руководи финансијама Удружења, врши надзор над финансијским 

извештајима Удружења, припрема предлог годишњег буџета, и даје одобрење за 

употребу средстава Удружења. Благајник је надлежан за извршавање свих 

финансијских обавеза Удружења према IFА, а нарочито за уплату припадајућег дела 

годишње чланарине IFА од стране чланова Удружења. 

5.7.2. Удружење ће учинити све што може да обезбеди да се сваке године укупан износ 

припадајућег дела чланарине од стране чланова Удружења за IFА уплати на рачун IFА 

без одлагања и у складу са њеним захтевима. У складу са тиме, Удружење ће 

наплаћивати овај део чланарине од својих чланова заједно са остатком чланарине коју 

они плаћају. 

 

5.8. ПРЕДСЕДНИК 

 

5.8.1. Председника Удружења бира Скупштина квалификованом већином гласова за 

мандат у трајању од две године, уз могућност реизбора без ограничења. 

5.8.2. Председник представља Удружење и председава седницама Скупштине и 

Управног одбора. 

 

6. ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА 

 

6.1. Удружење заступају и представљају Председник, Генерални секретар и Благајник. 

6.2. Председник, Генерални секретар и Благајник заступају и представљају Удружење 

независно један од другога, у оквиру ограничења прописаних Статутом и одлукама 

Скупштине. 

 

7. ЈАВНОСТ РАДА 

 

7.1. Рад Удружења је јаван. 

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



активностима Удружења, и то путем извештаја, периодичних публикација, саопштења 

за јавност, конференција за штампу или на други примерени начин. 

 

8. ОДГОВОРНОСТ 

 

8.1. За своје обавезе Удружење одговора целокупном својом имовином. 

8.2. Чланови и органи Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења ако 

поступају са материјалним средствима и имовином Удружења као да је у питању 

њихова имовина или злоупотpeбе Удружење као форму за незаконите или преварне 

сврхе. 

 

9. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА 

 

9.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

9.1.1. Удружење може, на основу одлуке Управног одбора, основати посебне 

организационе јединице у свом саставу. 

9.1.2. Посебне организационе јединице Удружења су секције, комитети, радне групе, 

одбори, итд. Посебне организационе јединице се оснивају привремено, у циљу 

спровођења одређеног пројекта, или на трајној основи. 

9.1.3. Циљеви, активности и руковођење организационом јединицом утврђују се 

одлуком Управног одбора и актима организационе јединице у складу са одлуком 

Управног одбора. 

 

10. ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА 

 

10.1 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА УДРУЖЕЊА 

 

10.1.1 Удружење се финансира из: 

а) чланарина и других уплата чланова Удружења; 

б) добровољних прилога и завештања, као и на други законом дозвољени начин. 

 

10.2 УПОТРЕБА СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА 

 

10.2.1 Средства Удружења се користе искључиво за финансирање активности које 

доприносе остварењу циљева Удружења из члана 3.1 и 3.2 Статута, у складу са 

годишњим буџетом који је усвојила Скупштина. 

 

10.3 ЧЛАНАРИНЕ 

 

10.3.1 Сваки члан Удружења има обавезу плаћања чланарине Удружењу. 

10.3.2 Годишња чланарина Удружењу се састоји из чланарине IFА, у износу који 

одреди Генерална скупштина IFА, и чланарине Удружењу. 

10.3.3 Скупштина доноси одлуку од висини чланарине Удружењу једном годишње, на 

својој редовној седници, док се износ чланарине IFА може мењати у зависности од 

одлука Генералне скупштине IFА. 



10.3.4 Годишња чланарина се плаћа једном годишње, на почетку календарске године, у 

роковима који одреди Управни одбор. Генерални секретар обавештава, у писаном 

облику, сваког члана о роковима за плаћање годишње чланарине. 

10.3.5 Благајник прослеђује чланарине IFА одмах по уплати од стране чланова, у складу 

са упутствима добијеним од стране IFА, на начин уређен у члану 5.7. 

10.3.6 Чланови Удружења могу бити позвани да плате додатне износе на основу одлуке 

Скупштине. 

 

11. ОДНОС СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

11.1 Удружење тежи сарадњи са другим организацијама чији је циљ, посредно или 

непосредно, побољшање фискалног система и пореског права и може постати део такве 

организације на основу одлуке Скупштине. 

 

12. ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА 

 

12.1 ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА 

 

12.1.1 Статут Удружења може бити мењан одлуком Скупштине за коју је потребна 

квалификована већина гласова у складу са чл. 5.4.3 овог Статута. 

 

12.2 ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА 

 

12.2.1 За доношење одлуке Скупштине о престанку Удружења потребна је 

квалификована већина гласова. 

12.2.2 У случају престанка Удружења, Скупштина располаже имовином Удружења са 

циљем да у највећој мери допринесе циљевима Удружења, при чему ће примаоци 

имовине Удружења бити установе чији су циљеви у највећој мери подударни са 

циљевима Удружења, у свему у складу са законом. 

 

13. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

13.1 Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине, при чему 

подлеже одобрењу од стране Генералне скупштине IFА. 

 

 

 

 

Председавајући, 

 

 

 

 

 

 _____________________  

проф. др Дејан Поповић 


