
1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
    УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ПOСЕБНИХ ЈЕДИНИЦА ПОЛИЦИЈЕ
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Статут

У складу са одредбама чл.  12,  чл.13.  и чл.  17.  Закона о удружењима
(„Службени гласник РС“, бр.51/2009 и бр.99/2011 и), на оснивачкој
скупштини Удружења ветерана ПЈП-Посебних Јединица Полиције одржаној
дана 02.02.2020. године у Београду, усвојен је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА ПЈП

Основне одредбе

Члан 1.
Овим Статутом уређује се назив, седиште, циљеви, унутрашња
организација, чланство, избор и делокруг рада Удружења и његових
органа, начин финансирања и друга питања од значаја за рад Удружења.

Члан 2.
Удружења ветерана ПОСЕБНИХ ЈЕДИНИЦА ПОЛИЦИЈЕ (у даљем тексту:
Удружење) је невладино и нестраначко удружење бивших  припадника
Посебних Јединица Полиције, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области афирмисања Посебних Јединица
Полиције-ПЈП, неговања традиције и хуманитарног рада.

Циљеви удружења

Члан 3.
Циљеви Удружења су: чување сећања на историјско постојање јединице и
погинуле,нестале,преминуле и пензионисане припаднике ПЈП ; брига о
породицама погинулих,несталих и преминулих припадника; брига о
рањеним, повређеним, болесним и социјално угроженим члановима
Удружења; афирмација Посебних Јединица Полиције; неговање духа
заједништва и припадности Посебним Јединицама Полиције; неговање
традиција Посебних Јединица Полиције, прикупљање и публиковање
историјске и друге грађе о Посебним Јединицама Полиције; сарадња са
сродним удружењима грађана и спортским организацијама; хуманитарни
и волонтерски рад у циљу помоћи угроженим категоријама друштва, као и
давање доприноса у очувању суверенитета и територијалног интегритета
Републике Србије.
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Члан 4.
Удружење самостално одређује садржај, начине и облик активности ради
остваривања прокламованих циљева.

Члан 5.
Ради остваривања прокламованих циљева Удружење:

1) планира и организује активности у знак сећања на погинуле,нестале и
преминуле припаднике Посебних Јединица Полиције;
2) планира и организује активности у циљу помоћи рањеним, повређеним,
болесним и социјално угроженим члановима Удружења;

3) прикупља, обрађује и публикује историјску и другу грађу о животу и раду
припадника Посебних Јединица Полиције;
4) прикупља, обрађује и публикује стручну литературу из области које су у
уској вези са Посебним Јединицама Полиције и која се односи на Посебне
Јединице Полиције;
5) планира и организује, само или у заједници са другим удружењима,
скупове, саветовања, семинаре и друге облике активности у циљу
афирмације и неговања традиције Посебних Јединица Полиције;
6) планира и организује хуманитарне активности у циљу помоћи
угроженим категоријама друштва;
7) планира и организује волонтерски рад у циљу помоћи угроженим
категоријама становништва;
8) сарађује са сродним удружењима и организацијама у земљи и
иностранству;
9) информише чланове о њиховим правима и битним питањима из
домена рада Удружења.

Назив, организација и седиште

Члан 6.

Назив Удружења је: Удружење ветерана Посебних Јединица Полиције

Назив Удружења на енглеском језику је: Special Police Units Veterans

Association

Назив Удружења на руском језику је: Ассоциация ветеранов специального
подразделения полиции

Назив Удружења на француском језику је: Association des anciens
combattants des unités de police spéciales
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Скраћени назив је: Удружење Ветерана  ПЈП

Удружење има седиште у Београду

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Дан Удружења је 03. Јануар.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 7.
Члан Удружења може бити лице које је бивши  припадник Посебних
Јединица Полиције.
Кандидат за учлањење у Удружење доказује потребна својства
одговарајућим службеним документима (службена легитимација, решење
о распоређивању, решење о престанку радног односа и сл, потврда
надлежне ПУ о припадности Посебним Јединицама Полиције, Изјавом два
сведока-припадника Посебних Јединица Полиције).
Учлањење се врши добровољно -  попуњавањем приступнице,  уз личну
карту или путну исправу.
Чланство у Удружењу се доказује чланском картом Удружења.
Одлуку о учлањењу чланова Удружења доноси Управни одбор Удружења,
на основу пријаве кандидата, а након спроведеног поступка провере
подобности кандидата.
Удружење може имати почасне чланове.  Почасни чланови могу бити
чланови породица припадника Посебних Јединица Полиције, погинулих и
несталих на извршењу службеног задатка,чланови породица преминулих
припадника Посебних Јединица Полиције или лица која су својим
нарочитим ангажовањем изузетно допринела остваривању и унапређењу
Статутом утврђених циљева и задатака. Почасни чланови не могу бити
бирани у органе Удружења,  страна 3  од 10 осим чланова породица
припадника Посебних Јединица Полиције погинулих и несталих на
извршењу службеног задатка и преминулих припадника Посебних
Јединица Полиције.
Удружење може имати пријатеље Удружења. Пријатељи Удружења су лица
која својим повременим активностима доприносе остваривању и
унапређењу Статутом утврђених циљева и задатака. Пријатељи Удружења
не могу бити бирани у органе Удружења.
Одлуку о учлањењу почасних чланова Удружења доноси Скупштина
Удружења, на образложени предлог Управног одбора или члана
Удружења, а након спроведеног поступка провере подобности кандидата.
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Одлуку о проглашавању пријатеља Удружења доноси Скупштина
Удружења, на образложени предлог Управни одбора или члана Удружења,
а након спроведеног поступка провере подобности кандидата.
Члановима Удружења се од стране Удружења издаје чланска карта.
Почасним члановима и пријатељима Удружења се не издаје чланска
карта, осим почасним члановима који су чланство остварили по основу
сродства са припадницима Посебних Јединица Полиције погинулим  или
несталим приликом извршења службеног задатка као и преминулим
припадницима Посебних Јединица Полиције.
Чланови Удружења не могу бити :

- лица која су чланови већ неког другог удружења ратних ветерана, или
ветерана  полицијских формација” Жандармерија” “ Јединица за
Специјалне Операције” ветерана једница Војске Југославије-Војске
Србије “63.Падобранска Бригада”, “72.Специјална Бригада” и друга
удружења сродног садржаја.
        - лица за које се утврди да су правоснажном пресудом осуђена због
извршења кривичног дела које се гони по службеној дужности и то:

<Крвична дела против живота и тела и то од чл.113 до чл.127 КЗРС.
<Кривична дела против слобода и права човека  и грађанина од чл.128 до
чл.153 КЗРС.
<Кривична дела против полне слободе од  чл.178 до чл.185б КЗРС.
<Кривична дела против брака и породице чл.187 до чл.197 КЗРС.
<Кривична дела против имовине  чл.203, 204, 205 ,206, 207, 210, 211, 213, 214,
215, 217, 221 КЗРС.
<Кривична дела из области закона о спречавању злостављања на раду.
<Кривична дела против здравља људи од чл.246 до чл.257 КЗРС.
<Кривична дела уставног уређења Републике Србије од чл.305 до
чл.321.КЗРС.
<Кривична дела против државних органа од чл.322 до чл.330 КЗРС.
<Кривична дела против правосуђа од чл.331 до чл.342 КЗРС.
<Кривична дела против Јавног Реда и Мира  од чл.343 до чл.354 КЗРС.
<Кривична дела против службене дужности од чл.359 до чл.369 КЗРС.
<Кривична дела против човечности и других добара
<Кривична дела против Војске Србије
<Кривична дела у вези Оружја  и муниције.

      - чије понашање које штети угледу Удружења.
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О чланству у Удружењу се води евиденција.

Члан 8.
Чланство у Удружењу може престати на сопствени захтев,  као и због
непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина простом већином гласова
присутних делегата, на образложени предлог Управног одбора.
За гласање о одлуци о престанку чланства неопходан је кворум од једне
половине (1/2) укупног броја делегата Скупштине.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права и обавезе чланова

Члан 9.
Удружење има активне и пасивне чланове.
Активан члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева
Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа
Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
Удружења.
Активан члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Пасиван члан прати рад удружења и његових органа, не плаћа чланарину,
нема право гласа и не може да буде биран у органе Удружења.
Забрањује се свако политичко и страначко деловање у Удружењу.
Забрањује се кршење зајемчених људских или мањинских права или
изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости
засноване на расној, националној, верској или другој припадности или
опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим
карактеристикама и способностима.
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Унутрашња организација

Члан 10.
Органи Удружења су Скупштина,  Управни одбор и Надзорни одбор.
Функцију заступника пред АПР и Пореском Управом, у платном промету,
финансијско материјалним односима врши  Председник Управног одбора
и заменик председника управног одбора,  а у њиховом одсуству лице из
органа Удружења које они овласте.

Удружење у активностима  и контактима са  државним установама( осим
АПР и Пореске Управе),другим удружењима,  правним субјектима и
физичким лицима представља Председник Удржења, Председник
Управног Одбора и Секретар удружења или лице које  именује
Председник Удружења и Председник Управног одбора.

Председник Удружења  учествује у раду Управног Одбора,присуствује
седницама и са члановима истог доноси одлуке које су у надлежности
Управног одбора.

   Председник Удржења,Председник Управног Одбора, Секретар
Удружења и представник  Удружења за односе са јавношћу,су
представници Удружења који се  могу појављивати у  медијима  и давати
изјаве за јавност.

Члан 11.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови које представљају делегати и
то један делегат на 50 чланова.
Скупштина има Председника Скупштине који се бира јавним гласањем,
простом већином присутних делегата Скупштине.
За гласање о избору Председника Скупштине неопходан је кворум од
једне половине (1/2) укупног броја делегата Скупштине.
Мандат Председника траје 4  године и може се поново бирати на исту
функцију.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница
Скупштине може се заказати на образложени предлог Управни одбора,
као и на иницијативу најмање једне трећине делегата скупштине.
Иницијатива се подноси Председнику Скупштине у писаном облику и у њој
се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине, писаним
обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу
дневног реда. Дневни ред утврђује Председник Скупштине у консултацији
са Управним одбором. Председник Скупштине председава седницом
Скупштине, на свакој седници Скупштине упознаје чланове о активностима
између две седнице, предлаже одржавање седница Управног одбора и
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учествује у њиховом раду, на основу предлога Управног одбора потписује
одлуке о признањима удружења.
Председник Скупштине упућује позиве за седницу Скупштине најмање
осам дана пре одржавања седнице.
Пословником о раду Скупштине ближе се регулише рад Скупштине.

Члан 12.
Председник Скупштине може бити разрешен на предлог најмање трећине
делегата Скупштине.
Одлуку о томе доноси више од две трећине присутних делегата на седници
Скупштине, гласањем.
Председник скупштине може бити разрешен и на лични захтев.
У случају спречености, Председника Скупштине замењује председник
Управног одбора.
Председник Скупштине дужан је да на крају свог мандата Скупштини
поднесе завршни извештај о раду Удружења, са прецизним подацима о
активностима чланова, утрошку финансијских средстава и предлозима за
унапређење рада Удружења у наредном периоду.

Члан 13.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења (Кодекс, правилнике, одлуке и др.);
4) бира и разрешава Председника Скупштине, чланове Управног одбора и
Надзорног одбора;
5) бира и разрешава чланове комисија;
6) проглашава почасне чланове и пријатеље Удружења;
7) разматра и усваја,  најмање једном годишње,  извештај Управног
одбора;
8) разматра и усваја финансијски план и извештај;
9) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
10) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и
иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина
плус један делегат.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Избор органа
Удружења у Скупштини обавља се јавним гласањем.  Остале одлуке се
такође доносе јавним гласањем.
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За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и
престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова
делегата Скупштине.

Члан 14.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу
циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има укупно четири члана, које бира и опозива Скупштина
јавним гласањем.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново
бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова јавним гласањем бира
председника, једног  заменика председника .
Мандат председника, једног заменика председника,  и  2 члана Управног
одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор сазива седнице по потреби, а најмање једном месечно.
Пословником о раду Управног одбора се ближе регулише његов рад.

Члан 15.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има
права и дужности финансијског налогодавца.
Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и руководи
њиховим радом.
Седница се одржава ако на њој присуствује већина чланова Управног
одбора и Председник Удружења.
Седницама Управног одбора имају право да присуствују Председник
Скупштине, Председник Надзорног одбора и други позвани чланови
Удружења, без права гласања при одлучивању.
Одлуке Управног одбора су пуноважне када се за њих изјасни већина од
присутног броја чланова.
Записник о седницама Управног одбора води секретар или лице које он
овласти за вођење записника.
Председник Управног одбора о раду Управног одбора извештава
Председника Скупштине тромесечно.
Поред Председника, предлог за сазивање седнице Управног одбора могу
поднети и Председник Скупштине и најмање два члана Управног одбора.
Члана Управног одбора кога је посебним актом овластио председник
Управног одбора, у одсуству председника Управног одбора, заступа
Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име
Удружења.

Члан 16.
Управни одбор:
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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) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог већине делегата Скупштине Удружења и
припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) 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;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења;
8) формира сталне или повремене комисије у циљу реализације
дефинисаних циљева;
9) одржава контакте са координаторима из СУБОС-а, другим удружењима
ратних ветерана , асоцијација   и МУП-а Републике Србије за сарадњу са
Удружењем.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна
половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 17.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о
уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор чине председник заменик  и два члана које бира
Скупштина гласањем. Мандат чланова надзорног Управни одбора траје
четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси финансијско-материјални извештај на свакој
седници.
Члан Надзорног одбора може бити разрешен на предлог Управног одбора
или најмање 1/3 (једне трећине) делегата Скупштине, а одлуку доноси
Скупштина гласањем.

Члан 18.
У случају оставке или спречености за рад неког члана органа Удружења,
Председник Скупштине ће на предлог тог органа донети одлуку о
кооптирању тог члана. Мандат кооптираног члана траје до наредне
седнице Скупштине.
Избором нових разрешавају се претходни чланови органа Удружења.

Члан 19.
Функције у Удружењу чланови Удружења обављају волонтерски.
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Члан 20.

РЕГИЈЕ УДРУЖЕЊА
Удружење ће имати у будућности Регије или Огранке на подручју
Републике Србије у градовима у којима су некада постојала седишта
Одреда Посебних Јединица Полиције.
Настанак и почетак рада сваке Регије  или Огранка биће накнадно
регистрован и верификован на скупштини Удружења.
Регија је  организациона јединица-део удружења која покрива одређено
територијално подручје .

Удружење има своје Регије са седиштима  у градовима  у којима су била
седишта Одреда Посебних Јединица Полиције и то :

Београд
Нови Сад
Крагујевац
Ужице
Ниш
Приштина
Полицијска

Посебну регију чиниће и организована група чланова Удружења која ће
представљати ветеране припаднике Посебне Јединице Полиције-
Полицијска Бригада  Београд.

Регија може имати своју заставу која је истоветна са заставом Удружења и
на  истој може стајати натпис са називом Регије (Регија Београд,Регија Нови
Сад,Регија Крагујевац,Регија Ужице,Регија Ниш,Регија Приштина, и Регија
Полицијска Бригада.

Регија је део Удржења и спроводиће активности Удружења у складу са
статутом  Удружења, на свом подручју.

Председници Регија свој рад планирају на састанцима са Председником
Удружења и Председником Управног Одбора, и о својим активностима
подносе  извештаје Председнику Удружења и Председнику Управног
Одбора.

Регија не  може имати свој посебан текући рачун и амблем.

Регија ће имати свој печат и деловодни-заводни печат за чију израду је
надлежан Управни Одбор и Председник Удржења. Печат Регије и
деловодни печат ће користити Председник Регије,његов заменик и
Секретар.
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Председник Регије са члановима Регије које овласти, спроводи активности
Удружења на свом подручју.

 Предстаници Регија ће бити накнадно изабрани, на седницама Скупштине
Удружења или  другим састанцима у оквиру Регије где чланови тих регија
бирају своје представнике и Председнике Регија.

Једна Регија ће имати три представника у статусу ПРЕДСЕДНИК РЕГИЈЕ
,ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА РЕГИЈЕ и СЕКРЕТАР.

Председник  Регије и Заменик Председника Регије имају мандат који траје
четири године и  могу се поново бирати на ту функцију по вољи чланства
Регије,за шта је  потребно да се изјасни више од половине чланова Регије.

Председник Регије присуствује састанцима Скупштине Удружења у статусу
Делегата,или његов заменик.

РЕГИЈА НЕ  МОЖЕ НАСТУПАТИ САМОИНИЦИЈАТИВНО И НЕЗАВИСНО ОД
УДРУЖЕЊА.

Остваривање јавности рада

Члан 21.
Рад Удружења је јаван.
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
делегатима на седници Скупштине удружења.

Члан 22.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује
са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање
средствима

Члан 23.
Удружење стиче средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може стицати средстава и од котизације за семинаре и друге
облике едукације, као и продајом пригодних сувенира који промовишу
Удружење.
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Добровољни прилози, донације и поклони се могу примати искључиво од
лица за која се, након поступка провере подобности, утврди да њихова
својства не могу утицати на углед Удружења у смислу његовог урушавања.
Новчана средства Удружења воде се на посебном рачуну код банке,  а
њихово коришћење уређује се Правилником.
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијски извештај и
предлаже ревизију финансијског извештаја у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.

Престанак рада удружења

Члан 24.
У случају престанка рада Удружења,  Скупштина доноси посебну Одлуку у
вези са материјалним и финансијским средствима којима Удружење
располаже и ставља их на располагање здравственим и другим
установама за лечење или збрињавање деце.

Изглед и садржина амблема, печата и штамбиља

Члан 25.
Удружење ветерана Посебних Јединица Полиције има свој амблем,
заставу, печат , штамбиљ, чланску карту, значку и споменицу.
Амблем је елипсастог облика са позадином сиве-силвер боје оивичен
елипсастим прстеном плаве боје , у  коме је исписан назива Удружења, и
то у горњем делу прстена, речи Удружење Ветерана, а у доњем делу
Посебних Јединица Полиције, ћириличним писмом словима сребрне –
силвер боје.  У централном делу амблема стилизован је детаљ са изворне
ознаке ПЈП са усправно окренутим мачем у циљу одржавања
традиционалне везе. У горњем делу амблема позициониран је натпис ПЈП
исписан ћириличним писмом,великим словима жуте боје на плавој
позадини. Са обе стране натписа ПЈП позиционирана је застава тробојка,
плаво, црвено, бело.  У самом средишту амблема позициониран је оцило
четири слова С.
Застава Удружења је правоугаоног облика са размерама 3:2 (дужина
према висини).  Застава се састоји из три боје  и то црвене,плаве и беле
боје(тробојка) са амблемом Удружења ветерана Посебних Јединица
Полиције, позиционираним на средишњем делу заставе. Амблем је
пропорционалне величине.
Удружење има печат округлог облика,  пречника 40  мм на којем је на
унутрашњој страни круга у горњој половини исписан ћирилични текст
"УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ПОСЕБНИХ ЈЕДИНИЦА ПОЛИЦИЈЕ", а у доњем делу
текст "БЕОГРАД". У средњем делу печата утиснут је амблем Удружења.
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Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика величине 5 цм х 2,5 цм и поред
назива УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРАНА ПОСЕБНИХ ЈЕДИНИЦА ПОЛИЦИЈЕ, седишта и
адресе, садржи место за заводни број и датум.

Значка чланова Удружења је истоветна као и амблем Удружења,
постављена у црној кожној футроли. Предвиђена је и значка за почасног
члана Удружења која изгледа истоветно као и за активног члана, само је
разлика у натписима који су рађени у боји злата.

Чланска карта Удружења Ветерана Посебних Јединица Полиције, је
израђена у нијансама светло црвене и беле боје на чијој позадини је благо
видљив двоглави орао чија крила спаја штит са оцилом четири слова С. У
горњем делу чланске карте исписан је назив Удружења ћириличним
писмом, словима сребрне-силвер боје. Испод њега у левом делу
предвиђено је место за фотографију члана, поред које је позициониран у
сразмерној величини амблем Удружења. Испод фотографије и амблема
смештени су податци члана и то: име, презиме, ЈМБГ, ИД број и статус у
Удружењу. Постоји и чланска карта за почасног члана Удружења, која
изгледа истоветно као и за активног члана, само се разликује у натписима
који су рађени у боји злата.

Споменица- Предвиђена је Споменица за припаднике  Посебних Јединица
Полиције који су погинули или нестали приликом вршења службених
задатака. Иста је израђена од папира и од метала у складу са амблемом
и бојама Удружења.

Споменица ће се накнадним Одлукама органа Удружења додељивати
породицама погинулих и несталих припадника Посебних Јединица
Полиције.

Додељивање признања

Члан 26.
Удружење ветерана Посебних Јединица Полиције додељује следећа
признања:

· значке,
· дипломе,
· захвалнице,
· споменице

медаље и пехаре за спортска такмичења.

Удружење ветерана ПЈП додељује следеће значке:
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· значка и чланска карта члана Удружења ветерана Посебних
Јединица Полиције,

· значка и чланска карта ПОЧАСНОГ  ЧЛАНА Удружења ветерана
Посебних Јединица Полиције.

Удружење ветерана додељује дипломе почасним члановима и
пријатељима Удружења ветерана Посебих Јединица Полиције.

Захвалница се додељује физичким и правним лицима која су својим
нарочитим ангажовањем изузетно допринела остваривању и унапређењу
Статутом утврђених циљева и задатака,  као и лицима која својим
повременим активностима доприносе остваривању и унапређењу
Статутом утврђених циљева и задатака.

Медаље и пехари за остварене резултате се додељују појединцима и
спортским екипама за резултате остварене на спортским такмичењима у
организацији Удружења.

Врсте признања, поступак предлагања, критеријуми за доделу и начин
уручивања ближе се уређују Правилником.

Завршне одредбе

Члан 27.
Измене и допуне одредаба Статута предлаже Управни одбор, а усваја
Скупштина.

Члан 28.
Општи акти прописани овим Статутом доносе се по потреби континуирано
у примереном времену од дана конституисања Скупштине и усвајања
Статута.

Члан 29.
Предлог за престанак рада Удружења може поднети најмање једна
трећина чланова Удружења.
Одлуку о престанку рада Удружења , сагласно Закону, доноси Скупштина
на својој седници, гласањем. Одлука је пуноважна ако за њу гласа више од
две трећине присутних делегата.
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Члан 30.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 31.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини
Удружења.

                                                                Председавајући оснивачке Скупштине и
                                                                                Скупштине Удружења

                                                           _____________________________________________
                                                                                    КЉАЈЕВИЋ ИВАН


