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У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима ( “Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 51/09), нa Оснивачкој скупштина, одржаној 01.03.2012. у Каћу 
усвојила је : 
 
 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „Змијање“ 
 
 
Овим Статутом Удружења „Змијање“ (у даљем тексту удружење) као основним 

актом уређују се односи у удружењу а нарочито: начин оснивања и статусних промена 
удружења, правни положај и обавезе удружења, начин уписа и брисање из Регистра, 
унутрашња организација и надлежности органа удружења, циљеви и задаци због којих 
се удружење оснива, права обавезе и одговорности чланова, одредбе о имовини и 
средствима удружења, удруживање у друге организације и савезе, као и друге одредбе 
значајне за рад и делатност удружења. 
Сва друга акта којима Удружење регулише и прописује понашања и рад морају бити у 
сагласности са овим статутом. 
Одредбе овог статута обавезне су за све чланове и све оне који се прикључују у 
делатност и у извршавање циљева и задатака удружења. 

 
Члан 1. 
Циљеви  
 
ЦИЉЕВИ Удружење СУ: ЗАШТИТА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИХ ДОБАРА, 

ПРОМОЦИЈУ СТВАРАЛАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЗАШТИТУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ ДОБАРА И  ЧУВАЊУ КУЛТУРНИХ ТРАДИЦИЈА 
ОВОГА КРАЈА 
 
ОБЛАСТИ остваривања циљева СУ РАД КРОЗ ХУМАНИТАРНУ ДЕЛАТНОСТ, 
ПРУЖАЊУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА, 
ШКОЛА,  ПУТЕВА И ДРУГИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА 
Удружење је самостално и у оквирима Закона слободно да делатностима чланова 
остварује циљеве удружења. 

 
 
Члан 2 
Делатност 
 

Ради остваривања својих циљева Удружење „Змијање“ : 
-прикупља новац од донатора за потребе из области поменутих у члану 1. 
-организује у заједници са грађанима овог краја планиране активности у складу са 
законом  
-сарађује са сродним институцијама у Републици Српској 
-организује извођење концерата, изложби и других културно-уметничких активности у 
складу са законом. 

 
Време на које се оснива удружење 
 

Удружење се оснива на неодређено време. 
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Члан 3. 
Назив и седиште 
 

Назив удружења је : Удружење грађана „Змијање“ 
Скраћени назив удрежења је „Змијање“ 
 Удружење „Змијање“ има седиште у Каћу, Првомајска 41. 
Удружење обавља делатност на територији Републике Србије с тим да се одређене 
пригодне активности могу спроводити на подручју Републике Српске и МХ 
Федерације, а све у складу са важећим прописима који тамо важе и у договору и 
сарадњи са сродним удружењима и надлежним државним органима. 
Удружење би могло имати своје делове, огранке или клубове у другим местима по 
Војводини и Србији што ће у случају потребе бити ближе регулисано другим актима 
Удружења. 

 
 
Члан 4. 
Чланство 
 

Члан Удружења „Змијања“ може бити свако лице које прихвата удружење и Статут 
под једнаким условима. 
Одлуку о пријему у чланство доноси скупштина. 
Чланство се стиче потписивањем приступнице а за малолетно лице до 14 година 
приступницу потписује његов законски заступник док малолетник са навршених 14 
година сам потписује приступницу уз изјаву о сагласности његовог законског 
заступника. 
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. 
Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана, смрћу или искључењем 
због деловања или јавног иступања супротно циљевима или интересима удружења. 
Удружење води евиденцију о свим својим члановима.  
За посебне заслуге у остваривању циљева Удружења Скупштина може именовати 
појединца као почасног члана а исто тако доделити појединцима одређена признања, 
плакете или захвалнице. 

 
 
Члан 5. 
Права и обавезе чланова 
 

Члан има право да : 
- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења 
„Змијање“. 
- непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења 
„Змијање“. 
- бира и буде биран у органе Удружења „Змијање“. 
- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења 
„Змијање“. 

 
Члан је дужан да: 
- савесно и активно доприноси остваривању свих циљева Удружења „Змијање“; 
- учествује у складу са могућностима, у активностима Удружења „Змијање“; 
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- плаћа чланарину; 
- обавља друге послове које му повери заступник удружења; 

 
 
Члан 6. 
Скупштина 
 

Скупштина је највиши орган удружења и сачињавају је сви чланови удружења. 
Скупштина се редовно састаје једном годишње.  
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог председника, 
Извршног одбора као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства и 
мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за његово 
сазивање. Исто тако ванредна скупштина се може одржати ради свечаног обележавања 
неког посебног догађаја. 
Редовном и ванредном скупштином руководи председник скупштине, који 
истовремено представља удружење и заступа удружење. 
 
 
Скупштина: 
- доноси план и програм рада; 
- усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
- разматра и усваја финансијски план и извештај; 
- бира и разрешава чланове и председнике органа удружења; 
- бира и разрешава председника скупштине  
- одлучује о удруживању у Савезе престанку рада, статусним променама; 
- одлучује о другим битним питањима утврђених Статутом 
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства (51 
проценат). 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

 
 
Члан 7. 
Председник, секретар, благајник 

 
Председник је извршни орган Удружења „Змијање“, који се стара о спровођењу 
циљева удружења, који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине. 
Председник је инокосни орган кога бира и опозива Скупштина. 
Благајник је инокосни орган кога бира и опозива Скупштина. 
Секретар је инокосни орган кога бира и опозива Скупштина. 
Преседник, секретар и благајник могу поднети оставку на своје функције и пре истека 
мандата на који су изабрани. 
Председник представља и заступа удружење у правном промету и има права и 
дужности финансијског налогодавца. 
Председник, председник Извршног одбора и секретар су овлашћени да заступају 
удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име удружења.  
У случају одсуства Преседника удружења или његове спречености, замењује га, са 
свим правима, укључујући и право заступања, председник Извршног одбора. 
Мандат председника, благајника и секретара је четири  године, и нико не може бити 
више од два пута узастопно биран на исту функцију тј орган у удружењу. 
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Члан 8. 
Управни одбор 
 

Управни одбор је извршни орган Удружења  „Змијање“ кога бира Скупштина. 
Управни одбор је орган скупштине и спроводи одлуке скупштине Удружења 
„Змијање“ и седнице одржава најмање једном у три месеца . 
Управни одбор има пет чланова које бира Скупштина, а чији мандат је четири године и 
не могу више од два пута бити битани на исту функцију. 
Управни одбор  подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
Управним одбором руководи председник који је и један од чланова. 
Чланови Управног одбора могу поднети оставку на своју функцију и пре истека 
мандата на који су изабрани. 

 
 
Члан 9. 
Надзорни одбор 
 

Надзорни одбор је колективни орган „Змијање“ кога бира Скупштина. 
Надзорни одбор контролише финасијско пословање „Змијање“. У случају уочених 
неправилниости, без одлагања, сазива ванредно заседање и о истим обавештава 
Скупштину. 
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног 
одбора траје четири године и не могу више од два пута бити бирани на исту функцију. 
Чланови надзорног одбора могу дати оставку на своју функцију и пре истека мандата 
на који су изабрани. 
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 
Надзорним одбором руководи председник који је и један од чланова. 

 
 
Члан 10. 
Јавност рада 
 

Рад Удружења „Змијање“ је јаван. 
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 
активностима „Змијање“, непосредно или путем интерних публикација, односно путем 
саопштења за јавност. 

 
 
Члан 11. 
Сарадња са другим организацијама 
 

Ради остварења својих циљева Удружење „Змијање“ успоставља контакте и сарађује са 
другим стучним, научним, образовним и сличним удружењима и циљевима, о чему 
одлуку доноси Скупштина. 
Приступање мађународним организациајма региструје се код државног органа у року 
од петнаест дана, у складу са законом. 
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Члан 12. 
Имовина удружења 
 

Ради успешног остварења циљева ради којих се оснива удружење, удружење стиче и 
располаже имовином. 
Удружење грађана „Змијање“ прибавља своја средства од чланарине, донација, 
конкурисањем пројеката код државних и општинских органа или фондација из других 
извора, у складу са законом. 
Имовина удружења може се користити само за остваривање његових статутарних 
циљева и не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа 
удружења, запосленим и са њима повезаним лицима, што се не односи на давање 
пригодних награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем 
статутарних циљева удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и 
слично), уговорне теретне обавезе и исплату зарада запослених. 

 
 
Члан 13. 
Измене и допуне Статута и престанак рада удуржења „Змијање“ 
 

Одлуку о статусним променама доноси Скупштина удружења на предлог чланова или 
Извршног одбора. 
Поступак за измене и допуне статута и других општих аката уколико их удружење 
доноси је исти као и код доношења статута. 
Удружење „Змијање“ престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева „Змијање“, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 
У случају престанка рада, имовина Удружења „Змијање“ пренеће се накнадном 
одлуком на домаће недобитно правно лице са истим или сличним циљевима у складу 
са законом. 
  

 
Члан 14. 
Печат 
 

Удружење „Змијање“ има печат округлог облика на коме пише: у горњем луку печата с 
лева на десно, Удружење грађана „Змијање“ Каћ, а у центру макета цркве. 

 
Члан 15 
Материјално-финансијско пословање 
 

Удружење у складу са законом и актима удружења води пословне књиге и уредну 
документацију о финасијском пословању и у њих благовремено уноси све промене и 
прилаже документацију на основу којих је дошло до промена. 
Председник удружења води бригу о имовини и средствима удружења, стара се да се 
средства наменски користе и да се остварује план прихода и расхода, потписник је или 
је један од потписника располагања средствима са текућег рачуна и благајничких 
исплата. 
Скупштина може да одреди Стручну службу  да води финасијско пословање и иста је 
дужна је да на време у роковима прописаним законима састави годишњи извештај и да 



  Удружење грађана ЗМИЈАЊЕ 

С Т А Т У Т страна 6 

га пре достављања надлежном органу достави председнику удружења и скупштини на 
разматрање. 
Финасијски извештај подлеже ревизији када је то предвиђено. 

 
 
Члан 16. 
Ступање на снагу Статута 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од стране Скупштине 
Удружења „Змијање“, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежних 
органа односно од уписа усклађивања у Регистру агенције за привредне регистре. 
Статут ће бити одмах по доношењу дат на увид свим члановима тако што ће бити 
истакнут на огласној табли удружења и што ће се сваком  заинтересованом члану дат 
на увид. 
Статут удружења одмах по усвајању у тексту у коме је усвојен својеручно потписују 
председник удружења и чланови радног председништва. 
. 

 
Члан 17. 
Прелазне и завршне одредбе 
 

Како се област због чијег се културног очувања и  унапређења ово Удружење основало 
налази на територији друге државе, при остваривању циљева и задатака напред 
наведених  ће се узимати у обзир и међународни споразуми тј односи између две 
државе и сарађивати са сличним удружењима и надлежним органима у крају Кочићево 
Змијање. 
Удружење је дужно да Агенцији за привредне регистре пријави сваку промену 
података која се уноси у Регистар, и то у року од 15 дана од дана настале промене  
Даном ступања на снагу овог статута односно почев од дана када надлежни орган 
Агенције за привредне регистар (АПР) изврши упис усклађивања Статута у Регистар, 
престаје да важи статут  Удружења «Змијање» донет на седници одржаној 31.03.2006. 
године у Каћу. 


