
П Р А В И Л Н И К 
СОЛИДАРНОГ ФОНДА УДРУЖЕЊА КРЕМАТИСТА “ОГАЊ” 

 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Удружење крематиста “Огањ” сходно члану 8. Статута Удружења, ради пружања 
помоћи код сахрањивања-кремирања, формира ''СОЛИДАРНИ ФОНД”  ( у даљем тексту 
“Фонд” ). 

Чланови Фонда могу бити сви пунолетни грађани,  који желе да за живота 
обезбеде комплетне трошкове и организацију сахране – кремације, (у даљем тексту: 
погребни трошкови). 
 

Члан 2. 
 

Улога Фонда је обезбеђење финансијских средстава за погребне трошкове 
чланова. 
 

Члан 3. 
 

Правилник Фонда ближе прописује и уређује питања везана за права и дужности 
чланова. 
 
 

II  ЧЛАНСТВО  У  ФОНДУ 
 

Члан 4. 

 

Права чланова Фонда су да: 
- користе услуге Фонда 
- буду обавештени о својим правима и дужностима 
- бирају и буду бирани у органе Удружења, 
 

Члан 5. 

 

Дужности чланова Фонда су да: 
- приликом учлањења плате уписнину, 
- редовно, плаћају чланарину Удружења и Фонда, 
- откупе погребне трошкове (одједном или у ратама), 
 

Члан 6. 
 

Чланство у Фонду престаје: 
- смрћу члана, 
- иступањем из чланства, 
- брисањем из чланства. 

 

Члан 7. 

 

Уколико члан Фонда одлучи да иступи из чланства, дужан је да о томе писменим 
путем обавести органе Удружења. 

Члану који иступи из чланства, у року од 30 (тридесет) дана враћа се номинални 
износ уплаћен на име откупа погребних трошкова, места за урну и превоза ван Београда 
(уколико су уплаћени). 

Уписнину и чланарину задржава Удружење на име трошкова пословања и допуне 
Фонда. 
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Члан 8. 
 

Из чланства Фонда брише се члан који не плати: 
- чланарину Фонда дуже од 3 (три месеца), 
- фиксну рату откупа погребних трошкова више од 1 (један) месец, 
- месечни откуп погребних трошкова (код отплате на 2, 4, или 20 година) дуже од 3 

(три) месеца, а после писане опомене. 
Стручна служба Удружења дужна је да у писаној форми опомене члана пре брисања 

из чланства, а уколико и након опомене члан не одговори својим обавезама, брише се из 
чланства. 

Брисањем из чланства, члан губи сва права стечена у Фонду, а има право на 
повраћај номиналног износа уплаћеног на име откупа трошкова сахране, места за урну и 
превоза ван Београда (уколико су уплаћени). 

Уписнину и чланарину задржава Удружење на име трошкова пословања и допуне 
Фонда. 
 

Члан 9. 
 

Одлуку о брисању из чланства доноси Председник Удружења, о чему се члан 
обавештава у  писаној форми. 

Члан има право да се на овакву одлуку жали у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема одлуке, Извршном одбору Удружења. 

Одлука Извршног одбора је коначна. 
 

Члан 10. 
 

У случају да се члану Фонда одобри останак у чланству, обавезан је да уплати  
заостале чланске улоге по цени важећој на дан уплате. 
 
 

III   УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ И НАЧИНА ОТПЛАТЕ ЧЛАНСКИХ УЛОГА 
 

Члан 11. 
 

Висину уписнине и чланарина утврђује Извршни одбор Удружења, на основу 
кретања трошкова пословања Удружења и кретања цена на мало према званичним 
статистичким подацима. 

Висину откупа погребних трошкова, као и број могућих рата отплате утврђује 
Извршни одбор Удружења, на основу цена погребне опреме код добављача и цена 
погребних услуга код ЈКП “Погребне услуге” Београд, ЈКП ''Лисје'' - Нови Сад и ЈКП 
''Медијана'' – Ниш. 
 

Члан 12. 
 

Чланови до 60 година старости откуп погребних трошкова могу отплаћивати 20 
(двадесет) година. 

Уколико члан приликом уписа или касније потпише сагласност да посмртнину коју 
исплаћује Фонд ПИО наплати Удружење''Огањ'', време отплате погребних трошкова 
смањује се са 20 (двадесет) на 10 (десет) година. Члан који је до тог момента платио 
више од 10 (десет) година откупа погребних трошкова, има права на повраћај 
преплаћеног износа откупа по тренутно важећим ценама у Фонду. 

Месечне отплате подлажу променама зависно од раста погребних трошкова, 
односно, од промене цене откупа у Удружењу. 
 Право на подмирење 100% погребних трошкова чланови стичу након 5 година  
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чланства. 
Уколико члан премине пре времена наведеног у ставу 4 овог члана, Фонд признаје 

до тада уплаћен номинални износ откупа, а породица или друга физичка и правна лица 
која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, доплаћују разлику до трошкова 
сахране фактурисаних Удружењу. 

Чланови до 60 година, чланарину плаћају 20 година. 
 

Члан 13. 

 

 Чланови до 70 година старости откуп погребних трошкова могу отплаћивати 4 
(четири) године. 
 Уколико члан приликом уписа или касније потпише сагласност да посмртнину коју 
исплаћује Фонд ПИО наплати Удружење''Огањ'', вереме отплате погребних трошкова 
смањује се са 4 (четири) на 2 (две) године, или рок плаћања остаје исти а умањује се 
износ месечне рате. Члан одлучује коју ће повољност искористити. 
 Месечне отплате подлежу променама зависно од раста погребних трошкова, 
односно, од промена цене откупа у Удружењу. 
 Право на подмирење 100% погребних трошкова чланови стичу након 2 (две) 
године чланства. 

Уколико члан премине пре времена наведеног у ставу 4 овог члана, Фонд признаје 
до тада уплаћен номинални износ откупа, а породица или друга физичка и правна лица 
која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, доплаћују разлику до трошкова 
сахране фактурисаних Удружењу. 

Чланови преко 60 година, чланарину плаћају доживотно. 
 

Члан 14. 

 

Чланови преко  70  година старости откуп погребних  трошкова могу отплаћивати 
2 ( две ) године. 

Уколико члан приликом уписа или касније потпише сагласност да посмртнину коју 
исплаћује Фонд ПИО наплати Удружење''Огањ'', вереме отплате погребних трошкова 
смањује се са 2 (две) на 1 (једну) годину, или рок плаћања остаје исти а умањује се 
износ месечне рате. Члан одлучује коју ће повољност искористити. 

Месечне отплате подлежу променама зависно од раста погребних трошкова, 
односно, од промена цена у Удружењу. 
 Право на подмирење 100% погребних трошкова чланови стичу након 1 (једне) 
године чланства. 
 Уколико члан премине пре времена наведеног у ставу 3 овог члана, Фонд признаје  
до тада уплаћен номинални износ откупа, а породица или друга физичка и правна лица 
која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, доплаћују разлику до трошкова 
сахране фактурисаних Удружењу. 
 Чланови преко  70  година, чланарину плаћају доживотно. 
 

Члан 15. 

 

Чланови Фонда преко 70 година старости могу откуп погребних трошкова платити 
одједном или у више редовних месечних рата.  

Висина откупа погребних трошкова у том случају се не мења током и након 
отплате. 

Право на подмирење 100% погребних трошкова чланови стичу месец дана по 
отплати целе суме. 

Уколико члан премине пре времена наведеног у ставу 3 овог члана, Фонд признаје 
до тада уплаћен номинални износ откупа погребних трошкова, а породица или друга  
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физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, доплаћују 
разлику до трошкова сахране фактурисаних Удружењу. 
 Чланови преко  70  година, чланарину плаћају доживотно. 
 

Члан 16. 
 

Приликом уписа, пензионери могу искористити посебну повољност уколико дају 
сагласност да посмртнину коју исплаћује фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
може наплатити Удружење ''Огањ''. У том случају, за живота уплаћују 50%, или мање, 
пуног откупа погребних трошкова. 

Према свом избору и годинама старости, ову уплату могу извршити одједном или 
на више месечних рата. Висина откупа погребних трошкова се не мења током и након 
отплате. 
 

 

Члан 17. 
 

Члан Фонда може своје стечено право на подмирење погребних трошкова да 
пренесе на преминулог члана уже породице. У том случају, члан Фонда који је овако 
уступио своје право, у обавези је да се у року од месец дана поново учлани у Фонд по 
тада важећим условима. 

 
IV  ОБАВЕЗЕ  ФОНДА 

 

Члан 18. 
 

За своје чланове, Фонд подмирује следеће трошкове: 
- превоз на ужој територији Београда, односно у локалу у месту где је смрт наступила 

(тзв. “градски паушал”); 
- коришћење хладњаче 4 дана; 
- комплетну погребну опрему средње вредности - сандук, душек, покров, крст или 

пирамиду, керамичку урну; 
- 10 посмртних листа; 
- кремацију са коришћењем капеле и музике са траке; 
- смештај урне у врт сећања у Београду или у постојеће (породично) место за урну или 

гробно место; 
 или сахрану у ново или постојеће гробно место (без трошкова демонтаже споменика 

и интерне ексхумације). 
 

Члан 19. 
 

Фонд је у обавези да, за члана који приликом уписа плати чланарину Удружења, 
након његове смрти обезбеди организацију сахране која, на ужој територији Београда, 
Новог Сада и Ниша, подразумева да службеник Удружења: 
- дође у стан породице по потребна документа, 
- прибави извод из матичне књиге умрлих, када то градска и општинска управа 

омогућава 
- наручи погребну опрему, 
- закаже сахрану / кремацију, 
- обезбеди штампање посмртних листа, 
- закаже полагање или пренос урне. 
 

Члан 20. 
 

Фонд ће обезбедити место за урну (колумбаријум или розаријум) за чланове који  
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за живота  плате жељено место за урну према реалној цени истог код ЈКП “Погребне 
услуге” Београд на дан уплате. 

Ова могућност уплате места за урну у директној је зависности од могућности 
Удружења да иста откупи од ЈКП “Погребне услуге” Београд. 

 

Члан 21. 
 

За чланове Фонда са местом пребивалишта ван Београда, или који стицајем 
околности премину ван Београда, Фонд ће обезбедити превоз до Београда или Новог 
Сада на кремацију, уз обавезу породице или другог физичког или правног лица који 
преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, да накнадно изврши доплату за превоз, а 
на основу рачуна издатог од стране превозника и фактурисаног Удружењу. 

Чланови  Фонда могу трошкове превоза ван Београда платити и за живота, према  
реалној цени превоза код ЈКП ''Погребне услуге Београд'', на дан уплате. 

Фонд не организује и не плаћа трошкове превоза из иностранства. 
 

Члан 22. 
 

Фонд је у обавези да, уколико породица или друга физичка и правна лица 
организују и плате сахрану члана Фонда, на основу чланске карте, фотокопије извода из 
матичне књиге умрлих и фотокопија рачуна о извршеној сахрани,  рефундира у року од 
30 ( тридесет) дана фактичке трошкове сахране, а максимално до износа комплетног 
откупа погребних трошкова који се у том моменту наплаћује у Фонду. 
 
V  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 23. 
 

Иницијативу за измене и допуне овог Правилника могу дати органи Удружења, 
Стручна служба и чланови као појединци. 

Измене и допуне овог Правилника усваја Извршни одбор Удружења. 
 
VI  ПРЕСТАНАК РАДА ФОНДА 

 

Члан 24. 
 

У случају престанка рада Фонда, важе прописи из Закона члан (57. и 58) ? и 
Статута Удружења “Огањ” . 

 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,  29.10.2013.год. а примењиваће 
се од 01.11.2013.год. 
 
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник од 
28.10.2010.год. 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК  УДРУЖЕЊА 

 


