
 

 

У складу са члановима 12. и 22. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", број 51/2009 и 99/2011-др.закон), скупштина 

удружења грађана Менса Србије усваја 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

МЕНСА СРБИЈЕ 

(даље у тексту: „Статут“) 

ГЛАВА 1. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Назив 

Члан 1.1 

Назив удружења је: Удружење грађана „Менса Србије“. 

Назив удружења на латиничном писму је: „Udruženje građana Mensa Srbije“. 

Назив удружења на енглеском језику је: Organization “Mensa Serbia“. 

Скраћени назив удружења је: Менса Србије. 

Скраћени назив удружења на енглеском језику је: Mensa Serbia. 

(даље у тексту удружење је: „Менса Србије“) 

Седиште 

Члан 1.2 

Седиште Менсе Србије је у Новом Саду. 

Врста удружења 

Члан 1.3 

Менса Србије је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење грађана. 

Менса Србије има право да се бави следећом привредном делатношћу, у мањем обиму: 

- 47.91 трговина на мало посредством поште или преко интернета.  

Менса Србије је основана на неодређено време. 

Меродавно право 

Члан 1.4 

Менса Србије је правно лице основано у правној форми удружења, које је основано, регистровано и обавља 

активности у складу са законима Републике Србије.  

Печат и логотип 

Члан 1.5 

Менса Србије има печат и логотип. 

Печат Менсе Србије је округлог облика пречника 30 мм. Уз ивицу печата са унутрашње стране је ћириличним и 

латиничним писмом текст: „МЕНСА Србије“. У средини печата налази се логотип. 

Логотип Менсе Србије се састоји од глобуса и стилизованог слова „М“. 

ГЛАВА 2. 

ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА 

Циљеви 

Члан 2.1 

Област остваривања циљева Менсе Србије је истраживање природе, карактеристика и употребе интелигенције. 

Стога, основни задаци и циљеви Менсе Србије су: 

(i) рад на идентификацији и развоју људске интелигенције за добробит човечанства; 
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(ii) размена искуства и знања међу члановима и помоћ у развоју интелектуалних потенцијала кроз обезбеђивање 

стимулативног интелектуалног и друштвеног окружења; 

(iii) праћење научних и стручних достигнућа у земљи и иностранству од интереса за чланове и упознавање чланова 

са њима; 

(iv) спровођење акција ради остваривања добробити локалних заједница и друштва уопште; 

(v) организација издавачке делатности у области активности Менсе Србије. 

Активности 

Члан 2.2 

У сврху остваривања својих циљева Менса Србије врши тестирање интелигенције према условима прописаним од 

стране међународног удружења Менса Интернатионал (даље у тексту: „Међународна Менса“), као и друге 

активности: стручна предавања, дискусије, семинари, скупови, издавање стручних билтена, часописа и књига; кроз 

деловање група специјалних интересовања (даље у тексту: „СИГ“), локалних, националних и међународних 

окупљања; подстицање и помоћ истраживањима на плану интелигенције; остваривање сарадње са истакнутим 

појединцима и другим домаћим и страним сродним удружењима и организацијама. Менса Србије може да обавља 

послове саветовања и давања предлога, као и да израђује научно-истраживачке и друге пројекте. 

За организацију тестирања интелигенције задужено је Председништво Менсе Србије. Психолог Менсе Србије који је 

постављен од стране Председништва и овлашћен од Међународне Менсе, прописује и контролише поступак 

спровођења тестирања, прегледа и оцењује тестове у складу са прописима Међународне Менсе. 

Начело 

Члан 2.3 

Интелигенција треба да се користи за добробит човечанства, због чега Менса Србије не сме имати циљеве који су на 

штету човечанства. 

Без ставова 

Члан 2.4 

Чланови Менсе Србије имају различите ставове о разним питањма. Стога, Менса Србије као удружење не изражава 

ниједан политички, филозофски, идеолошки или религиозни став као свој. 

Ставови чланова 

Члан 2.5 

Чланови Менсе Србије могу износити своје ставове као њени чланови, под условом да нагласе да став који заступају 

не припада Менси као удружењу. 

ГЛАВА 3. 

ОДНОС СА МЕЂУНАРОДНОМ МЕНСОМ И ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ СРОДНИМ УДРУЖЕЊИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Повезаност са Међународном Менсом 

Члан 3.1 

Менса Србије је повезана са Међународном Менсом. 

Менса Србије користи име „Менса“ и логотип организације уз дозволу Међународне Менсе и Mensa International 

Limited (даље у тексту: „МИЛ“), која је власник имена и знака Менса. 

Придржавање 

Члан 3.2 

Менса Србије се придржава статута и свих других прописа и одлука Међународне Менсе, у мери у којој закон то 

допушта. 

Менса Србија је обавезна да измени свој Статут ако то захтева Међународна Менса, у у мери у којој закон допушта 

такву измену. 

Учешће у раду Међународне Менсе 

Члан 3.3 



 

 

Менсу Србије у Међународном одбору директора (International Board of Directors) Међународне Менсе представља 

Председник Менсе Србије или други члан Председништва кога он или Председништво овласти. 

Менса Србије учествује у финансирању и управљању Међународном Менсом. 

Сарадња 

Члан 3.4 

У остваривању својих циљева Менса Србије сарађује са Међународном Менсом, другим националним Менсама и 

свим сродним и другим организацијама. 

Менса Србије може ступити у савез са сродним домаћим и међународним организацијама о чему одлучује скупштина 

Менсе Србије, која и бира представнике Менсе Србије у тим организацијама. 

ГЛАВА 4.  

ЧЛАНСТВО 

Услов за чланство и забрана учлањења 

Члан 4.1 

Право да се учлани у Менсу Србије има свако физичко лице које је на тесту интелигенције одобреном од 

Међународног надзорног психолога (International Supervisory Psychologist), правилно извршеном и надгледаном,  

постигло резултат који га сврстава у два процента (2%) људи са највећим количником интелигенције (IQ). 

Физичко лице које је трајно искључено из Менсе Србије, Међународне Менсе или било које националне Менсе неће 

имати право учлањења у Менсу Србије. 

Учлањење 

Члан 4.2 

Особа која испуњава услове прописане у члану 4.1 (Услов за чланство) овог Статута и која је на рачун Менсе Србије 

уплатила прописани износ чланарине за дату календарску годину постаје члан Менсе Србије. 

Обавезе чланова 

Члан 4.3 

Чланови Менсе Србије су обавезни да: 

(i) поступају у складу са Статутом и другим актима и одлукама органа Менсе Србије, у складу са законом; 

(ii) поступају у складу са статутом Mеђународне Менсе и другим актима Међународне Менсе, у складу са законом; 

(iii) правовремено плаћају чланарину и измирују сва друга дуговања према Менси Србије; 

(iv) нагласе да став који заступају не припада Менси као удружењу (члан 2.5 Статута); 

(v) Менси Србије проследе своју електронску адресу, као и друге потребне податке, уз давање дозвола за 

прослеђивање таквих података Међународној Менси у случају престанка Менсе Србије; 

(vi) дозволе да се њихова имена и адресе објаве у листинзима Менсе Србије и/или Међународне Менсе; 

(vii) Менсу Србије обавесте уколико промене контакт податке (адресу становања, електонску адресу, број телефона); 

(viii) дозволе коришћење њихове електронске адресе за организовање електронског гласања у оквиру Менсе Србије 

и/или Међународне Менсе; 

(ix) се односе са поштовањем према Менси Србије, Међународној Менси, националним Менсама, као и њиховим 

члановима. 

Санкције 

Члан 4.4  

Скупштина Менсе Србије на предлог Омбудсмана може да санкционише чланове који се не придржавају Статута, 

општих аката и одлука органа Менсе Србије и Међународне Менсе, или закона, или који раде против интереса или 

нарушавају углед Менсе Србије или Међународне Менсе. 

Скупштина може да изрекне следеће санкције: 

(i) јавну опомену; 

(ii) суспензију чланства на три месеца;  



 

 

(iii) суспензију чланства на шест месеци; или  

(iv) трајно искључење из чланства. 

Пуноправни члан 

Члан 4.5 

Пуноправни члан Менса Србије је члан Менсе Србије коме није изречена санкција суспензије чланства од стране 

скупштине Менсе Србије или Међународне Менсе. 

Права пуноправних чланова 

Члан 4.6 

Сви пуноправни чланови Менсе Србије су равноправни у својим правима и обавезама.  

Пуноправни чланови имају право да гласају, да бирају и буду бирани у органе Менсе Србије, да буду обавештавани о 

раду, плановима и финансијама Менсе Србије и да дају предлоге, мишљења и примедбе. 

Права других чланова 

Члан 4.7 

Чланови којима траје мера суспензије имају сва права као и пуноправни чланови, осим права да гласају, предлажу, 

бирају и буду бирани у органе Менсе Србије, као и да учествују у е-комуникацији Менсе Србије. 

Престанак чланства 

Члан 4.8 

Чланство у Менси Србије престаје: 

(i) подношењем изјаве о иступању Председништву Менсе Србије; 

(ii) неплаћањем чланарине у предвиђеном року; 

(iii) одлуком Скупштине Менсе Србије или одлуком Међународне Менсе (трајно искључење); и 

у складу са законом (смрт, губитак пословне способности, итд.). 

ГЛАВА 5.  

ОРГАНИ, ФУНКЦИОНЕРИ И ЗАСТУПАЊЕ 

Органи  

Члан 5.1 

Органи Менсе Србије су: 

(i) Скупштина;                                 

(ii) Председништво и Председник; 

(iii) Омбудсман; и 

(iv) Изборна комисија. 

(у тексту: „Скупштина“, „Председништво“, „Председник“, „Омбудсман“ и „Изборна комисија“) 

Статутарни органи Менсе Србије могу оснивати помоћна тела у оквиру својих надлежности. 

Право присуства 

Члан 5.2 

Сваки члан Менсе Србије, Међународне Менсе или било које националне Менсе може присуствовати свакој седници 

органа Менсе Србије чији није члан, али има право говора само уз дозволу председавајућег. 

Без новчане надокнаде 

Члан 5.3 

Пуноправни чланови изабрани у органе Менсе Србије (за функционере) за свој рад не примају новчану накнаду, али 

имају право на надокнаду оправданих трошкова насталих обављањем послова из делокруга Менсе Србије. 

Забрана гомилања функција 



 

 

Члан 5.4 

Један члан не сме имати више од једне изабране функције (члан Председништва, члан Изборне комисије или 

Омбудсман). 

Смена функционера 

Члан 5.5 

Функционери Менсе Србије могу бити смењени од стране надлежног органа, по основу неповерења надлежног 

органа, или по предлогу Омбудсмана. 

Није дозвољена смена функционера док не истекне шест месеци од дана када су били изабрани или дана када је 

одбијен предлог за њихову смену, осим уколико Омбудсман није предложио смену услед прекршаја који је начинио 

дотични функционер. 

Заступање 

Члан 5.6 

Менсу Србије заступа Председник, без ограничења. 

Председништво може да именује и друга лица као заступнике Менсе Србије, са или без ограничења. 

ГЛАВА 6.  

СКУПШТИНА 

Одељак 6.1  

Опште одредбе 

Састав 

Члан 6.1.1 

Скупштина је највиши орган Менсе Србије. 

Скупштину чине сви чланови удружења с тим да право предлагања и гласа имају само пуноправни чланови. 

Надлежности Скупштине 

Члан 6.1.2 

Скупштина: 

(i) доноси Статут и измене и допуне Статута (измена Статута); 

(ii) доноси Пословник о раду Скупштине; 

(iii) бира и разрешава чланове Председништва, Омбудсмана и Изборне комисије; 

(iv) оснива и укида своја помоћна тела; 

(v) прописује услове за оснивање локалних Менси; 

(vi) усваја план рада Менсе Србије; 

(vii) усваја извештаје Председништва и завршни рачун за протеклу и финансијски план за наступајућу годину; 

(viii) доноси одлуку о поништењу одлуке Председништва на предлог Омбудсмана; 

(ix) доноси одлуку о санкционисању чланова на предлог Омбудсмана, с тиме да ће члану коме прете санкције 

омогућити да учествује у дискусији; 

(x) доноси одлуке о статусним променама и удруживању у савезе; 

(xi) доноси одлуку о ликвидацији, на предлог Председништва, и именује ликвидационог управника; 

(xii)  расправља о раду органа Менсе Србије; 

(xiii) даје своје мишљење (усваја резолуције);  

(xiv) одлучује о другим питањима одређеним законом. 



 

 

Врсте и одржавање седница 

Члан 6.1.3 

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне. 

Редовне седнице се одржавају два пута годишње и то прва седница у прва четири месеца у години и друга седница у 

последња четири месеца календарске године. 

Ванредне седнице се одржавају по потреби, на иницијативу овлашћеног предлагача. 

Одељак 6.2  

Општи поступак доношења одлука 

Када се примењује  

Члан 6.2.1 

Општи поступак доношења одлука Скупштине се примењује приликом сваког одлучивања Скупштине о питањима из 

своје надлежности, осим у случају измене Статута и избора функционера.   

Сазивање седнице  

Члан 6.2.2 

Редовну седницу Скупштине сазива Председништво, слањем позива најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.  

Ванредну седницу Скупштине сазива Председништво на сопствену иницијативу; на иницијативу најмање 30 

пуноправних чланова; или иницијативу Омбудсмана, и то најкасније 21 дан пре одржавања седнице, а најкасније 30 

дана након пријема захтева за њено сазивање. 

Позив за седнице се шаље на поштанске или електронске адресе свих чланова Менсе Србије, и објављује на интернет 

страни Менсе Србије. Позив мора садржати место и време одржавања седнице, као и предлог дневног реда. Пратећи 

материјали морају бити доступни на сајту Менсе Србије, у делу који је доступан члановима Менсе Србије. 

Ради отклањања сумње, у овом Статуту, „x дана пре“ се тумачи као „x-ти дан пре“. 

Допуна дневног реда 

Члан 6.2.3 

Допуну дневног реда седнице може да захтева најмање 10 пуноправних чланова или Омбудсман. 

Предлози за допуну дневног реда се шаљу Председништву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, 

односно најкасније 14 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине. 

Председништво може да одбије допуну дневног реда најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице скупштине у 

случају да је такав предлог допуне дневног реда непотпун, нејасан или недозвољен (противан закону или Статуту 

Менсе Србије). У том случају, Председништво је дужно да образложи одбијање и наложи предлагачу да уреди 

предлог, уколико је то могуће. Неблаговремени предлози се аутоматски сматрају одбијеним. 

Предлагач има право да се жали Омбудсману на одлуку о одбијању. Уколико Омбудсман усвоји жалбу најкасније 6 

дана пре дана одржавања седнице Скупштине Председништво је дужно да стави предлог на дневни ред. Уколико 

Омбудсман одбије жалбу или је не усвоји на време, жалба се сматра одбијеном. 

Председништво шаље допуну дневног реда на  електронске адресе свих чланова Менсе Србије, и објављује је на 

интернет сајту Менсе Србије најкасније 5 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. 

Нису дозвољене допуне дневног реда након истека рокова предвиђених овим чланом. 

Седница Скупштине – начин рада 

Члан 6.2.4 

Седницом скупштине председава Председник Менсе Србије, или други пуноправни члан кога одреди Председник, 

односно Председништво, у случају да Председник није присутан или није у могућности да председава. 

Скупштина ради у складу са Пословником о раду Скупштине. 

Рад Скупштине је јаван. Изузетно, јавност се може ограничити само на чланове Менсе Србије у случају потребе да се 

заштити њен углед и интерес. 



 

 

Седница Скупштине – расправа 

Члан 6.2.5 

Сви чланови Менсе Србије имају право да присуствују седници скупштине и да учествују у расправи по свим тачкама 

дневног реда. 

Седница Скупштине – препорука 

Члан 6.2.6 

Након расправе, Скупштина може да изгласа препоруку члановима да гласању  за усвајање одређеног предлога 

уколико за ту препоруку гласа већина присутних пуноправних чланова, с тиме да најмање 20 пуноправних чланова 

гласа за усвајање такве препоруке. 

Седница Скупштине – завршетак седнице 

Члан 6.2.7 

Седнице Скупштине по правилу трају један дан. 

Уколико Скупштина током трајања седнице не стигне да расправи и гласа о свим тачкама дневног реда, 

Председништво ће преостале тачке дневног реда ставити на гласање у складу са чланом 6.2.8 Статута, без расправе 

и/или изјашњавања о препоруци. 

Гласање  

Члан 6.2.8 

Најкасније седам дана након завршетка седнице на којој се расправљало и гласало о препорукама, Председништво 

Менсе Србије, односно председавајући седнице Скупштине, Изборној комисији  доставља документ који садржи 

предлоге одлука (који су раније достављени уз дневни ред) и препоруке са седнице Скупштине, уколико их има.  

Након тога, а најкасније 14 дана након завршетка седнице, Изборна комисија на електронске или поштанске адресе 

свих пуноправних чланова Менсе Србије шаље линк за електронско гласање и остале гласачке материјале у 

електронској форми или гласачке листиће и гласачке материјале у папирној форми, уз одређење рока за гласање који 

не може бити краћи од седам дана од дана слања гласачких листића или линка за гласања. У оквиру гласачких 

материјала Изборна комисија доставља и документ из става 1 овог члана који им је доставило Председништво Менсе 

Србије. 

Изборна комисија се мора побринути и да садржај овог документа буде објављен  и на интернет сајту Менсе Србије, у 

делу коме могу приступити чланови Менсе Србије. 

Усвајање одлуке  

Члан 6.2.9 

Предлози одлука се усвајају већином гласова пуноправних чланова који су гласали, с тиме да је потребно да за 

усвајање буде најмање 5% од свих пуноправних чланова Менсе Србије да би одлука била усвојена. Изузетно, одлука о 

ликвидацији се усваја двотрећинском већином пуноправних чланова који су гласали, с тиме да је потребно да за 

усвајање буде најмање 20% од свих пуноправних чланова Менсе Србије. 

Најкасније 7 дана након завршетка гласања Изборна комисија објављује резултате гласања и о њима обавештава 

чланство путем званичног сајта Менсе Србије и директно путем обавештења послатог на електронске адресе свих 

чланова Менсе Србије. Изборна комисија ово обавештење доставља и уредништву Билтена Менсе Србије и оно мора 

бити објављено у првом следећем издању Билтена. 

Одбијање Председништва да сазове седницу 

Члан 6.2.10 

Уколико Председништво не сазове редовну, или  ванредну, седницу Скупштине на предлог најмање 30 пуноправних 

чланова или на иницијативу Омбудсмана у року предвиђеном претходним чланом 6.2.2 Статута, Омбудсман има 

право да сазове ванредну седницу Скупштине на којој би се гласало о поверењу Председништву. 

Сазивање, одржавање и гласање се одвијају у складу са правилима из чланова 6.2.2, и 6.2.4 до 6.2.9 Статута, с тиме да 

Омбудсман врши активности које би вршило Председништво или Председник. 

Пословник о раду Скупштине 

Члан 6.2.11 

Општи поступак доношења одлука се ближе уређује Пословником о раду Скупштине који усваја Скупштина. 



 

 

Поглавље 6.3 

Посебни поступак доношења одлука – измене и допуне Статута 

Предлагање измена (и допуна) Статута 

Члан 6.3.1 

Предлог за измену Статута могу да припреме Председништво, Омбудсман, или групе од 30 пуноправних чланова. 

Уз предлог измена Статута мора да буде приложен превод текста предлога на енглески језик. 

Чланови свој предлог за измену Статута шаљу Председништву. 

Председништво може да одбије предлог измене Статута у случају да је такав предлог непотпун, нејасан или 

недозвољен (противан закону, или другим одредбама Статута Менсе Србије). У том случају, Председништво је дужно 

да образложи одбијање и наложи предлагачу да уреди предлог, уколико је уређење могуће. 

Предлагач има право да се жали Омбудсману на одлуку о одбијању. 

Достављање предлога Међународној Менси 

Члан 6.3.2 

Након што предлагач уреди предлог измене Статута, Председништво без одлагања доставља уредан предлог за измену 

Статута надлежном органу међународне Менсе – Статутарном контролору (Constitutional Review Officer)  

Статутарни контролор прегледа достављен предлог. Предлагач је дужан да предлог уреди према упутствима 

Статутарног контролора, осим у случају да Статутарни контролор одбије предлог измене Статута, када се поступак 

измене Статута обуставља. Предлагач преко Председништва доставља Статутарном контролору на потврду уређен 

предлог измене Статута. 

Слање предлога чланству 

Члан 6.3.3 

Председништво без одлагања шаље предлог измена Статута који је одобрен од стране Статутарног контролора на 

поштанске или електронске адресе свих чланова Менсе Србије, и поставља га на интернет сајт Менсе Србије у део 

доступан члановима Менсе Србије, уз одређење примереног рока (нпр. 30 дана), у коме други предлагачи могу да 

пошаљу амандмане на предлог измена Статута. 

Предлагање амандмана на предлог 

Члан 6.3.4 

Амандмане на предлог измена Статута могу да предложе Председништво, Омбудсман или 30 пуноправних чланова. 

Уз предлог измена Статута мора да буде приложен превод текста предлога на енглески језик. 

Чланови своје амандмане шаљу Председништву. 

Председништво може да одбије такве амандмане у случају да су непотпуни, нејасни или недозвољени (противни 

закону, или другим одредбама Статута Менсе Србије). У том случају, Председништво је дужно да образложи 

одбијање и наложи предлагачу да уреди предложене амандмане у примереном року (нпр. 5 дана), уколико је уређење 

могуће. 

Предлагач има право да се жали Омбудсману на одлуку о одбијању. 

Достављање амандмана Међународној Менси 

Члан 6.3.5 

Након истека рока за слање и уређење амандмана на предлог измене Статута, Председништво доставља уредне 

амандмане Статутарном контролору. 

Статутарни контролор прегледа достављене амандмане. Предлагачи су дужни да амандман уреде према упутствима 

Статутарног контролора, осим у случају када Статутарни контролор дефинитивно одбије амандман. Предлагачи преко 

Председништва достављају Статутарном контролору на потврду уређене амандмане на предлог измене Статута. 

Даљи поступак измене Статута 

Члан 6.3.6 

На даљи поступак за усвајање предлога и амандмана који су потврђене од стране Статутарног контролора се сходно 

примењују одредбе одељка 6.2 – општи поступак доношења одлука – уз  следеће изузетке: 



 

 

(i) допуне дневног реда, у смислу давања додатних предлога за измену Статута, нису могуће; 

(ii) за изгласавање препоруке је потребно да за њу гласа већина пристурних, а најмање 30 пуноправних чланова; 

(iii) измена Статута се усваја двотрећинском већином пуноправних чланова који су гласали, с тиме да је потребно да 

за усвајање такве измене буде најмање 20% од свих пуноправних чланова Менсе Србије.  

Могуће је да на истој седници скупштине на дневном реду буде усвајање одлука и измене Статута, с тиме да је 

потребно да се поштују правила поступка прописана за оба. 

Контрола органа надлежног за регистрацију  

Члан 6.3.7 

Уколико Агенција за привредне регистре изнесе примедбе на измењен Статут, Председништво ће без одлагања такве 

примедбе формулисати у облику предлог за измену Статута, и такав предлог одмах проследити Статутарном 

контролору.  

Уколико Статутарни контролор прихвати такав предлог, на усвајање тог предлога ће се примењивати члан 6.3.6 

Статута.  

Уколико Скупштина не усвоји такав предлог, цео поступак измене Статута се обуставља. 

Одељак 6.4 

Посебни поступак доношења одлука – избори 

Расписивање избора 

Члан 6.4.1 

Изборе за чланове органа Менсе Србије расписује и надгледа Изборна комисија. 

Избори за све чланове органа Менсе Србије се расписују 4 (четири) месеца пре истека мандата одговарајућег органа, 

док се избори за замену појединачног функционера расписују одмах након престанка функције или оставке тог 

функционера.  

Расписивање избора врши Изборна комисија слањем обавештења о расписивању избора на поштанске или 

електронске адресе свих чланова Менсе Србије, уз позив за истицање кандидатура у примереном року одређеном од 

стране Изборне комисије. Информација о расписивању избора мора бити истовремено објављена и на интернет сајту 

Менсе Србије. 

Кандидатура 

Члан 6.4.2 

Кандидовање се врши подношењем Изборној комисији појединачних или групних кандидатура пуноправних чланова 

које морају бити подржане од још најмање 10 пуноправних чланова Менсе Србије.  

Групне кандидатуре се могу истаћи приликом избора за више чланова неког органа, с тиме да ће Изборна комисија 

одбацити групне кандидатуре које обухватају више кандидата него што има функција на располагању.  

Изборна комисија одбацује све појединачне и групне кандидатуре које обухватају чланове који немају статус 

пуноправних у тренутку подношења кандидатуре или би постали носиоци више функција (члан 5.4 Статута).  

На крају поступка кандидовања Изборна комисија проглашава коначан списак кандидата. 

Изборна кампања 

Члан 6.4.3 

Сваком од кандидата и/или група кандидата мора се омогућити равноправно представљање свог програма. 

Изборна кампања мора бити коректна уз међусобно уважавање и поштовање. 

Гласачки листићи 

Члан 6.4.4 

Гласачки листић (или његов електронски еквивалент) треба да садржи неопходна упутства за гласање и имена 

кандидата поређана према редоследу који одреди Изборна комисија. Форму и дужину листића прописује Изборна 

комисија. 

Уз гласачки листић сваком члану се достављају упутства и кандидатуре свих кандидата, односно група кандидата у 

формату који одређује Изборна комисија. У случају групне кандидатуре на гласачком листићу се наводи који су 

кандидати поднели групну кандидатуру. 



 

 

Гласање  

Члан 6.4.5 

Изборна комисија на поштанске или електронске адресе свих пуноправних чланова Менсе Србије шаље гласачке 

листиће или линк за гласање, уз одређење рока за гласање који не може бити краћи од 7 дана од дана пријема 

гласачких листића или линка за гласање.  

Сваки пуноправни члан има број гласова једнак броју упражњених функција у органу, с тиме што може да да један 

глас по кандидату. 

Сваком од кандидата и/или група кандидата мора бити омогућено да имају своје представнике приликом бројања 

гласова. 

Приговори 

Члан 6.4.6 

Сваки члан Менсе Србије може поднети приговор Изборној комисији на регуларност изборног поступка најкасније у 

року од 48 сати од дана објављивања резултата. 

Изборна комисија је дужна да по поднетом приговору донесе одлуку у року од 48 сати, након чега проглашава 

коначне резултате избора. 

Резултати 

Члан 6.4.7 

Избори су успели уколико Изборна комисија током поступка по приговорима не утрвди да је било битних изборних 

неправилности, и уколико је гласало најмање 10% од свих пуноправних чланова, а било је више кандидата за исту 

функцију. Уколико постоји само један кандидат за функцију Изборна комисија одмах проглашава његов избор. 

Пуноправни чланови бирају гласањем за појединачне кандидате, било да су се кандидовали самостално или наступају 

у групи. Кандидати са највећим бројем гласова су изабрани. 

Најкасније 7 дана након након спроведеног изборног поступка Изборна комисија објављује резултате гласања и о 

њима обавештава чланство путем званичног сајта Менсе Србије и директно путем обавештења послатог на 

електронске адресе свих чланова Менсе Србије. 

Изабрани функционери преузимају своје функције даном истека мандата претходних носилаца тих функција, 

Мандат одговарајућим функционерима престаје на дан истека мандата на који су изабрани. У слушају да још нису 

изабрани нови функционери, стари сазив наставља да ради до окончања процедуре избора нових функционера. 

Функционерима који су изабрани као замене функционерима којима није регуларно истекао мандат ће вршити 

функцију до истека регуларног мандата замењеног функционера. 

Правилник о изборима 

Члан 6.4.8 

Изборни поступак се ближе уређује Правилником о изборима који усваја Скупштина. 

ГЛАВА 7.  

ПРЕДСЕДНИШТВО 

Одељак 7.1  

Опште одредбе 

Састав 

Члан 7.1.1 

Председништво је орган управљања Менсе Србије. 

Председништво има седам чланова, од којих је један Председник. 

Избор и дужина мандата 

Члан 7.1.2 

Чланове Председништва бира Скупштина на изборима. 

Председништво се бира на период од две године, а чланови Председништва могу бити поново бирани. 



 

 

Председништво из реда својих чланова бира и смењује Председника, потпредседника и чланове одговорне за  

спровођење тестирања, координацију функционисања локалних Менси, финансије, чланство и функционисање 

електронских комуникација. 

Надлежности Председништва 

Члан 7.1.3 

Председништво обавља све послове управљања који нису у надлежности Скупштине, а нарочито: 

(i) доноси Пословник Председништва; 

(ii) из својих редова бира и смењује Председника, подпредседника, и остале чланове са посебним одговорностима; 

(iii) заказује седнице Скупштине и подноси предлоге Скупштини (укључујући план рада Менсе Србије); 

(iv) подноси Скупштини извештај о раду; 

(v) усваја одлуке из своје надлежности; 

(vi) оснива и укида своја помоћна тела; 

(vii) именује остале заступнике Менсе Србије; 

(viii) оснива и укида локалне Менсе и именује локалне координаторе; 

(ix) одлучује о коришћењу имена и знака Менсе Србије, а у складу са правилима Међународне Менсе; 

(x) организује тестирања интелигенције; 

(xi) одређује износ и рокове за уплату годишње чланарине; 

(xii) издаје билтен Менсе Србије;  

(xiii) одржава архиву Менсе Србије;  

(xiv) управља имовином Менсе Србије; 

(xv) управља wеb сервисима преко стручних тела – Wеb тима; 

(xvi) даје своје мишљење. 

 

Плаћено особље 

Члан 7.1.4 

Председништво може да ангажује плаћено особље за обављање помоћних и стручних послова, после спроведеног 

конкурса. 

Извештавање 

Члан 7.1.5 

Председништво је дужно да објави садржаје својих одлука и записника са састанака најкасније у року од месец дана 

од дана доношења одлуке, односно сачињавања записника. 

Председништво је дужно да на првом редовном заседању Скупштине у години поднесе извештај о раду и финансијама 

за протеклу годину, а да на другом заседању Скупштине у тој години поднесе план активности и план буџета за 

наредну годину. 

Престанак функције 

Члан 7.1.6 

Чланство у Председништву престаје: 

(i) избором новог састава Председништва након истека мандата старог; 

(ii) избором новог члана Председништва након подношења оставке Председништву или Скупштини;  

(iii) услед трајне немогућности обављања функције; 

(iv) сменом од стране Скупштине;  

(v) губитком својства пуноправног члана;  

(vi) престанком чланства у Менси Србије; или 



 

 

(vii) у осталим случајевима у складу са законом и Статутом. 

Уколико четири или више чланова Председништва истовремену дају оставку Председништву или Скупштини, сматра 

се да је мандат Председништва истекао. У том случају, Изборна комисија је дужна да у року од 14 дана распише 

изборе за Председништво Менсе Србије. 

Одељак 7.2  

Доношење одлука 

Врсте и одржавање седница  

Члан 7.2.1 

Председништво одржава седнице уживо најмање 3 пута годишње. 

Седнице Председништва сазивају Председник или 3 члана Председништва.  

Председништво може одржавати седнице и одлучивати путем разних видова електронске, односно телефонске, 

комуникације. 

Кворум и расправа 

Члан 7.2.2 

Кворум за одржавање седнице Председништва чини већина свих чланова Председништва. 

Седницама Председништва председава Председник, или члан Председништва овлашћен од Председника. 

Одлуке Председништва 

Члан 7.2.3 

Одлука Председништва биће усвојена уколико већина свих чланова Председништва гласа за усвајање. 

Пословник Председништва 

Члан 7.2.4 

Поступак доношења одлука се ближе уређује Пословником Председништва. 

Одељак 7.3 

Председник 

Дужност Председника 

Члан 7.3.1 

Председник заступа и представља Менсу Србије, председава Председништвом и одговоран је за његов рад. 

Председник је представник Менсе Србије у Међународној Менси. 

Председника у одсуству замењује потпредседник, кога из реда својих чланова бира Председништво. 

ГЛАВА 8.  

ОМБУДСМАН 

Одељак 8.1 

Опште одредбе 

Функција 

Члан 8.1.1 

Омбудсман је пуноправни члан Менсе Србије који разрешава спорове унутар Менсе Србије. 

Избор и дужина мандата 

Члан 8.1.2 

Омбусмана бира Скупштина на изборима.  

Омбудсман се бира на период од три године, а може бити реизабран. 

Надлежности 

Члан 8.1.3 



 

 

Омбудсман је овлашћен да посредује, саветује и арбитрира у споровима унутар Менсе Србије и да решава по жалбама 

чланова Менсе Србије. 

Омбудсман може да даје своје мишљење. 

Омбудсман има право да именује помоћнике. 

Помоћници  

Члан 8.1.4 

Помоћници Омбудсмана су пуноправни чланови Менсе Србије именовани од Омбудсмана, а који помажу 

Омбудсману у вршењу његове дужности, али који немају право да доносе одлуке у име Омбудсмана. 

Престанак функције 

Члан 8.1.5 

Функција Омбудсмана престаје: 

(i) избором новог Омбудсмана након истека мандата старог; 

(ii) избором новог Омбудсмана након подношења оставке Председништву или Скупштини;  

(iii) услед трајне немогућности обављања функције; 

(iv) сменом од стране Скупштине; 

(v) губитком својства пуноправног члана;  

(vi) престанком чланства у Менси Србије; или 

(vii) у осталим случајевима у складу са законом. 

Одељак 8.2 

Решавање спорова 

Покретање поступка 

Члан 8.2.1 

Поступак решавања спорова покреће било који члан или орган Менсе Србије захтевом (жалбом, пријавом) 

Омбудсману, који садржи опис спора и предлог одлуке. 

Прикупљање података 

Члан 8.2.2 

Поступајући по захтеву, Омбудсман има право да саслушава стране у спору и друге чланове, да врши увид у 

документацију и прибавља друге доказе, али поштујући приватност страна у спору. 

Уколико одмах не одбаци захтев, Омбудсман је дужан да оптуженој страни омогући да изнесе своју одбрану. 

Доношење одлуке 

Члан 8.2.3 

По спроведеном поступку Омбудсман доноси одлуку којом може да: 

(i) одбије захтев; 

(ii) усвоји захтев, у целости или делимично; или 

(iii) упути стране у спору на суд. 

У случају да усвоји захтев, Омбудсман може да Скупштини предложи поништење неке одлуке органа Менсе Србије 

која крши права чланова Менсе Србије, или да предложи санкције против одговарајућих чланова Менсе Србије. У 

неким случајевима, Омбудсман има право да поништи одлуку Председништва у одговарајућем року (чланови 6.2.3, 

6.3.1 и 6.3.4 Статута). 

Своје одлуке Омбудсман доставља и заинтересованим странама, а по потреби и свим члановима Менсе Србије. 

Омбудсман Међународне Менсе 

Члан 8.2.4 

Ако Омбудсман није именован, или није у могућности да решава спор, а нема заменике, стране у спору преко 

Председништва ће затражити решавање спора од омбудсмана Међународне Менсе. 



 

 

Обавеза решавања спорова  

Члан 8.2.5 

Чланови су дужни да исцрпе све могућности решавања спорова унутар Менсе пре него што искористе друга правна 

средства ван Менсе Србије или Међународне Менсе. 

У супротном, такви поступци могу бити сматрани као непоштовање обавезе члана Менсе Србије. 

ГЛАВА 9.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Састав, избор и надлежност 

Члан 9.1 

Изборна комисија се састоји од 5 пуноправних чланова Менсе Србије изабрана од стране Скупштине.  

Изборна комисија се бира на период од 2 године, а њени чланови могу бити реизабрани. 

Председништво ће именовати привременог заменика члана Изборне комисије који се кандидовао за следећи сазив 

Изборне комисије. Тај заменик ће уместо кандидата вршити радње везане за спроводјење избора за Изборну комисију. 

Надлежност и доношење одлука 

Члан 9.2  

Изборна комисија организује изборе и гласање Скупштине. 

Изборна комисија може да даје своје мишљење. 

Изборна комисија усваја одлуке већином гласова. 

Престанак функције 

Члан 9.3 

Функција члана Изборне комисије престаје: 

(i) избором новог састава Изборне комисије након истека мандата старе; 

(ii) избором новог члана Изборне комисије након подношења оставке Председништву или Скупштини;  

(iii) услед трајне немогућности обављања функције; 

(iv) сменом од стране Скупштине; 

(v) губитком својства пуноправног члана; 

(vi) престанком чланства у Менси Србије; или 

(vii) у осталим случајевима у складу са законом. 

ГЛАВА 10. 

МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Извори финансирања 

Члан 10.1 

Менса Србије се финансира од: 

(i) чланарине;  

(ii) накнаде за тестирање интелигенције; 

(iii) донација, поклона и субвенција; 

(iv) накнаде за саветовања и израду научно-истраживачких и других пројеката;  

(v) продаје својих или подржаних публикација; 

(vi) котизације за семинаре, предавања и друге облике образовања из области рада Менсе Србије; 

(vii) од бављења привредним активностима; и 

(viii) на друге начине у складу са законом и Статутом. 

 



 

 

Руковођење финансијским пословањем 

Члан 10.2 

Финансијским пословањем Менсе Србије руководи Председништво. 

Износ чланарине, накнаде за тестирање интелигенције и накнаде за саветовање и израду научно-истраживачких 

радова одређује Председништво. 

Финансијски извештаји 

Члан 10.3 

Финансијски извештај за протеклу и финансијски план за наступајућу годину Председништво подноси Скупштини на 

усвајање. 

Уколико Скупштина још није усвојила финансијски план, Председништво ће донети одлуку о привременом 

финансирању. 

Измена финансијског плана 

Члан 10.4 

Скупштина на предлог Председништва може да изврши измену финансијског плана за текућу годину. 

ГЛАВА 11.  

ЈАВНОСТ РАДА 

Јавност 

Члан 11.1 

Рад Менсе Србије је јаван. 

Изузетно, јавност се може ограничити само на чланове Менсе Србије у случају потребе да се заштити њен углед и 

интерес. 

Објављивање одлука 

Члан 11.2 

Органи Менсе Србије су дужни да објаве садржаје својих одлука и записника са састанака најкасније у року од месец 

дана од дана доношења одлуке, односно сачињавања записника. 

Публикације 

Члан 11.3 

Јавност рада се постиже путем:  

(i) Билтена Менсе Србије (као званичног гласила Удружења) који се издаје у складу са правилима међународне 

Менсе;  

(ii) интернет сајта; и  

(iii) електронске поште. 

 

ГЛАВА 12.  

СКУПОВИ 

Годишње окупљање 

Члан 12.1 

Председништво је дужно да организује окупљање чланова Менсе Србије најмање једном годишње. 

Право присуства 

Члан 12.2 

Сваки члан Менсе Србије, Међународне Менсе или било које националне Менсе може присуствовати сваком 

друштвеном догађају Менсе Србије. 



 

 

ГЛАВА 13.  

ЛОКАЛНЕ МЕНСЕ 

Статус 

Члан 13.1 

Локална Менса је део Менсе Србије који окупља чланове са одређене територије (даље у тексту: „Локална Менса“). 

Локалне Менсе немају статус правних лица или огранака, нити правно заступају Менсу Србије.   

Координацију и усаглашавање рада Локалних Менси врши за то задужен члан Председништва. 

Оснивање 

Члан 13.2 

Локалне Менсе оснива Председништво у складу са условима које одреди Скупштина. 

Локални координатор 

Члан 13.3 

Радом Локалне Менсе руководи локални координатор, кога именује Председништво. 

Локални координатор одређује место за окупљање чланова Локалне Менсе, организује тестирање и пријем за нове 

чланове, представља Менсу Србије на Локалном нивоу и ради на остваривању циљева и задатака Менсе Србије на 

локалном нивоу, нарочито ради позитивног утицаја на друштвени живот локалне заједнице. 

Локална Менса може формирати своју мејлинг листу. Локални координатор или лице које он одреди биће модератор 

листе. 

Извештавање 

Члан 13.4    

Локални координатор најмање једном годишње подноси извештај о раду локалне Менсе Председништву. 

Обавезе 

Члан 13.5 

Локалне Менсе морају да се придржавају свих правила рада и аката Менса Србије и не смеју иступати супротно 

правилима функционисања Менса Србије, која једина има правни и пословни субјективитет. 

ГЛАВА 14.  

ГРУПЕ ПОСЕБНИХ ИНТЕРЕСОВАЊА 

Појам 

Члан 14.1 

Група посебних интересовања (даље у тексту: „СИГ“) скуп је три или више чланова Менсе Србије коју оснивају ради 

размене искустава, стицања знања и организовања заједничких активности на пољу тог интересовања. 

Право на чланство у СИГ-у имају сви чланови Менсе Србије и остварују га пријављивањем координатору СИГ-а. 

Организација 

Члан 14.2 

Оснивачи СИГ-а бирају координатора СИГ-а, који, у сарадњи са осталим члановима СИГ-а, планира и реализује 

заједничке активности и који најмање једном годишње подноси извештај о раду СИГ-а Председништву. 

СИГ може формирати своју мејлинг листу. Функцију модератора листе врши координатор СИГ-а или лице које он 

одреди. 

Обавезе 

Члан 14.3 

СИГ се у свом раду мора придржавати Статута, других општих аката и одлука органа Менсе Србије, мора сам 

финансирати свој рад уколико Председништво не одлучи другачије и може употребљавати име, логотип Менсе и 

заштићено слово „М“ само уз сагласност Председништва. 

Менса Србије не одговара за обавезе и поступке СИГ-а, ако нису изричито одобрени од стране Председништва. 



 

 

ГЛАВА 15.  

МОДЕРАТОРИ 

Обавезе модератора 

Члан 15.1 

Модератори свих облика електронске комуникације дужни су да очувају комуникацију на нивоу међусобног 

уважавања и поштовања. 

Уколико модератор не врши своје обавезе, члан Председништва задужен за електронске комуникације може 

предложити Председништву промену модератора или гашење мејлинг листе или потфорума. 

У случају да члан Менсе Србије оптужује или вређа друге чланове или органе Удружења, модератор изриче опомену 

том члану. Уколико се такве оптужбе или вређања понове, модератор ће суспендовати таквог члана са одговарајућег 

облика електронске комуникације на време који сматра примереним. 

У случају да то сматра потребним, модератор покреће поступак пред Омбудсманом. 

ГЛАВА 16.  

АРХИВ 

Обавеза вођења архива 

Члан 16.1 

Председништво ће водити архив са свим најважнијим документима Менсе Србије, у које спадају, између осталог: 

(i) усвојени статути и њихове измене; 

(ii) одлуке и записници свих органа Менсе Србије; 

(iii) материјали у вези гласања; 

(iv) спискови чланова; 

(v) подаци о тестирању; 

(vi) уговори; и  

(vii) финансијски документи. 

Архив ће бити вођен у електронској форми, док ће се и у оригиналу чувати документи за које закон то прописује. 

ГЛАВА 17.  

ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА 

Одлука о ликвидацији 

Члан 17.1 

Одлуку о престанку рада и престанку удружења ликвидацијом доноси Скупштина на предлог Председништва. 

Обавезна ликвидација  

Члан 17.2 

Председништво и Скупштина су дужни да без одлагања покрену поступак ликвидације из претходног члана у случају 

да Међународни одбор директора тако одлучи. 

Ликвидациони управник 

Члан 17.3 

Скупштина приликом усвајања одлуке о престанку рада и престанку удружења ликвидацијом именује ликвидационог 

управника. 

Обавезе ликвидационог управника 

Члан 17.4 

Ликвидациони управник Менсе Србије је дужан да: 

(i) измири сва преостала дуговања Менсе Србије из имовине Менсе Србије; 



 

 

(ii) МИЛ-у достави целокупну електронску архиву, укључујући податке о члановима и тестирању, уколико је Менса 

Србије од чланова и тестираних лица добила одговарајуће дозволе; 

(iii) право на кориштење назива ''Менса'' и знака Менсе врати МИЛ-у. 

(iv) пренесе сву преосталу имовину на Црвени крст Србије, и 

(v) изврши остале обавезе у складу са законом. 

ГЛАВА 18.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступање на снагу 

Члан 18.1 

Овај Статут ступа на снагу даном објављивања коначних резултата гласања од стране Изборне комисије, на који дан 

ће Председник у својству председавајућег Скупштине потписати овај Статут. 

Престанак важења старог статута 

Члан 18.2 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи претходни статут Менсе Србије са свим изменама и допунама. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да постоји надзорни одбор. 

Мандат функционера 

Члан 18.3 

Ступањем на снагу овог Статута престаје мандат чланова надзорног одбора и мандат изборног надзорника 

Изборна комисија ће након ступања на снагу овог Статута расписати изборе за два додатна члана Изборне комисије, с 

тиме да њихов мандат престаје тренутком престанка мандата тренутног сазива Изборне комисије. 

Сви други функционери Менсе Србије остају на својим функцијама, а њихови мандати престају у року предвиђеном 

овим Статутом. 

Основни акт Менсе Србије 

Члан 18.4 

Статут је основни акт Менсе Србије. 

Сви други акти Менсе Србије и њених органа морају бити у сагласности са Статутом. 

Одредбе других аката које нису у сагласности са Статутом су ништаве. 

Превод 

Члан 18.5 

Енглеска верзија текста Статута је само превод и нема правну снагу. 

 

 

Датум ступања на снагу  

(унети датум) 

 

Председник Менсе Србије 

 

_______________________ 

           (унети име) 
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