
ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ КОМОРЕ МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ 

РЕСУРСА СРБИЈЕ 
 

Овим Правилником о остваривању чланства и чланских погодности Коморе менаџера људских 

ресурса (у даљем тексту: Правилник) уређују се односи између Коморе менаџера људских 

ресурса Србије, Инђија, Ђорђа Вујиновића 118 (у даљем тексту: Комора) као гаранта и 

организатора погодности из Чланских пакета, с једне стране, и Чланова Коморе (у даљем тексту: 

Члан), с друге стране. 

 

Члан 1. 

 

На све међусобне односе Коморе и Члана, који нису уређени овим Правилником или Статутом 

Коморе, примењују се одговарајући важећи прописи Републике Србије 

 

Учлањивање 

Члан 2. 

 

Чланови Коморе могу бити правна и физичка лица која прихватају циљеве Коморе и Статут и 

поднесу приступницу за учлањење надлежној канцеларији или Комори. 

 

Члан Коморе може бити физичко лице, држављанин Републике Србије, са сталним 

пребивалиштем у РС и страни држављанин са привременим боравком у РС.  

 

Погодности из Чланских пакета, односно права по основу чланства, Члан може да користи 

искључиво за личне потребе. 

 

Право на коришћење чланских погодности припада искључиво Члану. 

 

Запослени у правном лицу учлањује се у Комору подношењем захтева на начин описан у члану 

6.  

 

Члан који је власник привредног друштва или има више привредних друштава, има могућност 

да у односу на свако привредно друштво оствари чланске погодности уколико поседује  једну 

компанијску Чланску картицу, и чланске пакете за свако појединачно привредно друштво. 

 

Пет чланова може користити чланске погодности за исто привредно друшзво, уколико сваки од 

њих поседује Чланску картицу са чланским пакетом за то привредно друштво. 

 

Члан Коморе остварује чланска права и погодности из чланског пакета уплатом годишње 

чланарине за одређени члански пакет погодности у складу са овим Правилником и стиче 

својство Редовног члана у складу са Статутом Коморе. Чланска права и погодности Редовни 

Члан може користити у временском периоду на који се односи уплаћена чланарина. 

 

 

Чланство у Комори 

Члан 3. 

 

Чланови Коморе могу бити:  

- редовни,  

- почасни.  

 

Редовни чланови Коморе могу бити:  

• запослена лица која обављају неке од послова из области менаџмента људских 

ресурса и/или радних односа (стручни радници и стручни сарадници),  



• лица која се у оквиру своје делатности - струке баве менаџментом људских ресурса.  

 

Почасни чланови Коморе могу бити:  

• лица која новчаним прилозима, личним ангажовањима, поклоном, завештањем 

имовине или на други начин помажу у остваривању циљева и задатака Коморе,  

• лица која су дала изузетно значајан допринос развоју радних односа и менаџмента 

људских ресурса, на теоријском, практичном и/или  научном плану, као и деловању 

Коморе.  

• на предлог органа Коморе и уз одобрење Управног одбора, организације од јавног 

значаја (образовне и научне институције, међународне организације и др.) могу 

приступити чланству Коморе као почасни чланови. Почасни чланови имају сва права 

и обавезе као пуноправни чланови, осим обавезе плаћања чланарине, права гласа на 

Скупштини, права да буду бирани и да учествују у раду органа Коморе. 

 

Почасни члан има право да буде информисан о активностима удружења и да даје предлоге и 

мишљења органима Коморе, без права учешћа у одлучивању.  

 

Члан 4. 

 

Чланови Коморе су једнаки у правима, одговорностима и обавезама.  

Комора води Регистар чланова Коморе.  

 

Одлука о пријему у чланство 

Члан 5. 

 

Пријем у чланство у Комори подноси се Стручној служби Коморе.  

Чланство у Комори је добровољно.  

 

Члан 6. 

 

Учлањивање се врши посредно, електронским путем 

(www.hrkomora.rs/index.php/clanstvo/prijava-za-clanstvo ). 

 

Приликом посредног учлањивања Члан у складу са Упутством за активацију шаље Комори 

потребне личне податке. Упутство за активацију је саставни део чланских докумената. 

Достављање у предвиђеном облику наведених података Комори, сматра се подношењем захтева 

за учлањивање, као и давање сагласности Члана да је упознат и да прихвата одредбе овог 

Правилника и Статута Коморе. 

 

Својство члана код посредног учлањивања се стиче успешним активирањем чланства, чланског 

пакета, и то у тренутку када члан прими потврду од Коморе да је активација успешно извршена. 

 

Образац пријаве може се преузети са сајта Коморе или код Стручне службе Коморе.  

На основу пријаве, директор Коморе доноси одлуку о пријему у чланство.  

Ако директор Коморе утврди да лице које је поднело пријаву не испуњава услове за пријем у 

Комору у својству редовног члана, о томе доноси решење.  

 

Члан 7. 

 

Лице из члана 3., може бити примљено у Комору у својству почасног члана.  

 

Почасном члану директор Коморе издаје легитимацију, ако је лице поклоном, завештањем, или 

на други начин дало допринос развоју радних односа и менаџмента људских ресурса, а у 

функцији је остваривања циљева и задатака Коморе.  

http://www.hrkomora.rs/index.php/clanstvo/prijava-za-clanstvo


 

Садржина и изглед легитимације за почасне чланове Коморе утврђују се одлуком Управног 

одбора Коморе.  

 

Права и дужности чланова Коморе 

Члан 8. 

 

Чланови Коморе имају права и дужности да:  

- активно учествују у раду Коморе,  

- бирају и буду бирани у органе, стручна и радна тела Коморе,  

- редовно плаћају чланарину,  

- подносе предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и радних тела Коморе,  

- присуствују седницама органа и радних тела Коморе,  

- користе одговарајуће видове стручног усавршавања које Комора организује,  

- буду информисани о раду и финансијском пословању Коморе,  

- строго поштују норме Кодекса професионалне етике,  

- доприносе афирмацији професионалног стручног рада у области у којој делују,  

- да поштују све одлуке и прописе које доносе органи Коморе и да их се придржавају,  

- користе правну и другу стручну помоћ Коморе,  

- да стално прате развој професије и науке,  

- да стечена знања и вештине преносе на друге, а нарочито млађе колеге,  

- да чувају професионалну тајну,  

- да учествују у скуповима које организује Комора,  

- остварују и друга права која за своје чланове обезбеђује Комора.  

 

Мировање и престанак чланства 

Члан 9. 

 

Редовном члану Коморе мирује чланство у Комори:  

1) за време привремене забране самосталног рада у обављању одређених послова из 

делатности менаџмента људских ресурса или радних односа, по одлуци Етичког одбора 

Коморе,  

2) за време суспензије лиценце, у смислу правилника којим је уређено лиценцирање 

стручних радника из менаџмента људских ресурса.  

 

Редовном члану Коморе престаје чланство у Комори:  

1) на лични захтев,  

2) одузимањем лиценце стручном раднику,  

3) престанком испуњавања услова за чланство у Комори, у смислу Закона и Статута, и  

4) смрћу.  

 

Почасном члану Коморе престаје чланство у Комори:  

1) на лични захтев, и  

2) смрћу.  

 

Редовном и почасном члану Коморе може престати чланство у Комори, осим из напред 

наведених разлога из става 2. тач. 1- 4. и ставa 3. тач. 1. и 2. овог члана и одлуком Скупштине, а 

по претходно прибављеном мишљењу Етичког одбора.  

 

Плаћање чланарине 

Члан 10. 

 

Чланови Коморе плаћају чланарину у висини утврђеној одлуком коју доноси Управни одбор 

Коморе. 

 



 

Чланска картица и члански пакети 

Члан 11. 

 

Приликом учлањивања Члан добија потврду чланства повртним маилом, уз обавезу да у року од 

8 дана уплати годишњу чланарину за одабрани члански пакет погодности. 

 

Чланство у Комори је са роком важења 1 (једне) године и у том периоду, Члан по уплати 

годишње чланарине за изабрани члански пакет, добија само одређени члански материјал, као 

потврду да је обновио чланство. 

 

Након истека рока из претходног става, Комора ће члану понудити обнову чланства са истим 

роком важења, уколико Члан не откаже 30 дана пре истека. 

 

Члан 12. 

 

Чланством у Комори уједно се стиче право и на Бенефит картицу, у зависности од одабраног 

чланског пакета. Коришћењем Бенефит картице Члан остварује попусте за робу и услуге из 

програма Коморе, на начин да се Члану у понуди партнерских компанија понуди одређени 

попуст на робу и услуге из програма Коморе.  

 

Услови коришћења функције Бенефит чланске картице и начин остваривања попуста ближе се 

дефинишу Условима коришћења функције Бенефит чланске картице Коморе, која чини саставни 

део чланских докумената. 

 

Члан подношењем захтева за учлањивање (на начин описан  у члану 4., достављањем личних 

података електронским), потврђује да је упознат и да прихвата Услове коришћења функције 

Бенефит чланске картице Коморе. 

 

Члан 13. 

 

Врсте чланских пакета и обим чланских погодности које Члан остварује уплатом годишње 

чланарине се налазе у прилогу овог Правилника, као Прилог 1- Члански пакети Коморе. 

 

Члан 14. 

 

Члан подношењем захтева за учлањивање (на начин описан  у члану 6., достављањем личних 

података електронским путем), даје пристанак Комори да може, искључиво за потребе своје 

евиденције и пружања чланских погодности, користити његове личне податке, као и да је 

сагласан да се његови лични подаци могу размењивати са привредним друштвом Ресурс Група 

доо ради активације функције Бенефит картице, а све у складу са Законом о заштити података о 

личности. 

 

Члан је сагласан да подношењем захтева за учлањивање потенцијални корисници његових 

наведених личних података могу бити и остала трећа лица која у складу са важећим законским 

прописима и у циљу извршења обавеза одређених законом, актима донетим у складу са законом 

имају право њиховог коришћења као и уговором закљученим између Коморе и трећег лица, а за 

потребе приступа чланству и остваривања чланских погодности. 

 

 

Члан 15. 

 

Члан се обавезује да о промени података из приступнице обавести Стручну службу Коморе у 

року од 7 (седам) дана од настанка промене (електронском поштом или писмом). Подаци који се 

могу мењати су лични подаци члана (адреса пребивалишта, телефон и мејл). 



 

Трајање чланства и чланских пакета 

Члан 16. 

 

Чланство у Комори је трајно и може бити активно и пасивно у складу са Статутом Коморе. 

 

Уплатом годишње чланарине за одређену врсту Чланског пакета, Члан Коморе стиче право на 

коришћење одговарајућих погодности, као активан члан. 

 

Члански пакет важи 365 дана од тренутка његовог активирања-чланска година, а након уплате 

годишње чланарине (у евиденцију Коморе се уноси исти датум наредне године, као датум до 

када важи Члански пакет). 

 

Годишња чланарина се плаћа унапред. Након истека чланске године, Комора нема обавезу 

реализације захтеваних чланских погодности, ако није евидентирана уплата годишње чланарине 

за следећу чланску годину. 

 

Члан може да уплати годишњу чланарину и пре истека текуће чланске године, с тим да му рок 

важења нове чланске године почиње тећи истеком текуће. 

  

Члан који има важеће погодности из чланског пакета мањег обима, може уплатити годишњу 

чланарину за члански пакет већег обима, која ће важити наредних годину дана од дана уплате 

чланарине, с тим да му тог дана престаје право коришћења погодности из дотадашњег чланског 

пакета. 

 

Редовним Активним Чланом се сматра Члан који је уплатио чланарину најкасније 30 дана од 

истека претходне, и тиме стиче право на коришћење чланских погодности од момента уплате 

чланарине. 

 

Члан 17. 

 

Чланство престаје сходно одредбама Статута Коморе и овог Правилника и у том случају Комора 

нема обавезу враћања уплаћеног износа годишње чланарине. 

 

Члан 18. 

 

Истеком важења годишње чланарине, престаје и обавеза Коморе да Члану пружа чланске 

погодности из одабраног чланског пакета (Бенефити), а његова права, као активног члана 

удружења Коморе, мирују до момента уплате нове годишње чланарине. 

 

Члан не може да обнови исти члански пакет пре истека текуће чланске године. 

 

Члан има статус пасивног члана након истека годишње чланарине. 

 

 

Подаци о члану 

Члан 19. 

 

Комора ће прикупљати, обрађивати и чувати личне податке о својим Члановима у складу са 

Законом о заштити података о личности и овим Правилником. Ови подаци су пословна тајна и 

Комора ће их користити искључиво за своје потребе и размењивати само са лицима дефинисано 

у члану 9., а у циљу остваривања чланских права и погодности за Члана. 

 

 

 



 

Члан 20. 

 

Члан је сагаласан да га Комора може обавестити поштом, СМС поруком, електронском поштом 

или позивом, да му члански пакет истиче и предложити му да га обнови, као и да га може 

обавестити о новим производима, услугама или чланским попустима код партнера Коморе. 

 

Члан 21. 

 

Члан у свако доба може да повуче, у целости или делимично, сагласност из претходног члана 

Правилника, као и сагласност за коришћење и обраду његових личних података. Ако ове 

сагласности нису званично повучене писаним путем, Члан је сагласан да су оне и даље на снази.   

 

 

Коришћење чланских погодности 

Члан 22. 

 

Члан може да оствари чланске погодности изабраног Чланског пакета искључиво уколико 

поседује Чланску бенефит картицу. 

 

Приликом коришћења Чланске бенефит картице, ради остваривања одређених погодности, Члан 

је дужан да покаже своју Чланску бенефит картицу – где је партнерска компанија КМЉР-а у 

обавези да уговорне погодности пружи доносиоцу Чланске бенефит картице.  

 

Приликом пружања услуге од стране партнерске компаније, Члан мора да се идентификује 

показивањем личног документа, који потврђује његов идентитет. 

 

 

Члан 23. 

 

Изабрани члански пакет и погодности се региструју у јединственој Чланској евиденцији КМЉР 

(историја Члана). 

 

 

Подношење приговора 

Члан 24. 

 

Члан може писаним путем поднети приговор на остваривање чланских погодности и квалитет 

пружених услуга (у даљем тексту: Приговор) на адресу Комора менаџера људских ресурса 

Србије, ул. Ђорђа Вујиновића бр.118 у Инђији или на маил kontakt@hrkomora.rs . Приговор мора 

бити образложен чињеницама и поткрепљен доказима. 

 

Члан 25. 

 

Рок за подношење Приговора Служби чланства Коморе је 15 (петнаест) дана од дана пружања 

услуге на коју се Приговор односи. 

  

Члан 26. 

 

Стручна службa Коморе спроводи поступак испитивања оправданости Приговора и обавезна је 

да у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења Приговора, Члану достави писани одговор 

на поштанску или маил адресу наведену у евиденционом листу/приступници. У случају да је 

потребно прикупити додатне информације и чињенице о конкретном случају, Комора ће 

обавестити Члана да је примио Приговор и настојати да члану да одговор у најкраћем року, а не 

дуже од 60 дана од дана пријема захтева.  
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Члан 27. 

 

Уколико Члан није задовољан одговором Стручне службе Коморе, има право да у писаном 

облику притужбу упути Надзорном одбору Коморе. Рок за доставу притужбе је 15 (петнаест) 

дана од пријема одговора Службе чланства Коморе.   

 

Решавање спорова 

Члан 29. 

 

Спор који проистекне из тумачења, примене или извршења овог Правилника, Коморе и Члан ће 

решавати мирним путем. 

 

Члан 30. 

 

У случају да се спор не реши мирним путем, уговара се надлежност суда у Инђији, Република 

Србија. 

 

Завршне одредбе 

Члан 31. 

 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет страници 

Коморе. 

 

Овај Правилник се примењује на све чланове Коморе. 

  

У Инђији, дана 22.12.2019.године 

 

 

 

ДОДАТАК 
 

 

 

ПРИЛОГ 1  - Члански пакети КМЉР 

 

КМЉР има 3 (три) чланска пакета и 1 (један) пакет почасног члана: 

 

1. Основни члански пакет 

2. Про- члански пакет 

3. Клуб победника пакет 

4. Пакет почасног члана 

 

 

Уплатом годишње чланарине за одређени члански пакет Члан остварује одређене чланске 

погодности  из чланства и то: 

  

1. Основни члански пакет 

Основни члански пакет обухвата чланске погодности и програм уштеда и бесплатне погодности 

уз Чланску бенефит картицу КМЉР у Србији. 

 

• Уживање попуста партнера КМЉР у току чланске године; 

• Бесплатно присуство на обуци једном у току чланске године; 

• Један бесплатни чланак/интервју на порталу resurs.rs; 



 

     

2. Про -  члански пакет 

 

Про -  члански пакет обухвата погодности из основног чланског пакета проширене за додатне 

погодности: 

 

• Бесплатно присуство на 3 обуке у току чланске године; 

• 20% попуста на цену приступне карте Избора најбољих; 

• Два бесплатна презентациона члнка на порталу resurs.rs; 

 

 

 

3. Клуб победника члански пакет 

 

Клуб победника члански пакет обухвата погодности из про – чланских пакета проширене за 

додатне погодности: 

 

• Бесплатно присуство на свим обукама у организацији КМЉР; 

• Једну бесплатну карту за Избор најбољих у чланској години; 

• Систем књига за допунску едукацију; 

• Бесплатни чланци по кварталном периоду на порталу resurs.rs; 

• Снимање и емитовање емисије у трајању од 20 минута на Ресурс ТВ; 

 

 

 

Програми уштеда и бесплатне погодности уз чланску бенефит картицу КМЉР: 

 

Бесплатне погодности у мрежи КМЉР: 

• Представљање компаније и активности члана путем Зоом платформе на редовним 

састанцима КМЉР 

• Квартално бесплатни чланак/интервју на порталу resurs.rs 

• Неограничен број савета и информација о темама из области управљања људским 

ресурсима. 

• Снимање и емитовање емисија, реклама, пропагандних спотова на Ресурс ТВ; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


