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У складу са одредбама чл.11. и чл.12. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09) 
и Оснивачког акта Удружења “НАРОДНА СЛОГА“, на седници Оснивачке скупштине одржаној 
дана 26.02.2019. године у Београду, усвојен је  
 
 

 

С Т А Т У Т 
УДРУЖЕЊА "НАРОДНА СЛОГА" 

 
 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 
 

Члан  1. 
 

Удружење "НАРОДНА СЛОГА" (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно 
удружење грађана, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области развоја 
демократије у Републици Србији са општим циљем унапређења квалитета живота и услова рада 
грађана Републике Србије. 

 
 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА 
 

Члан 2. 
 

Удружење се оснива ради остваривања следећих посебних циљева: 
 
1. демократског утицаја на државне органе и институције и све меродавне факторе у јавном 

животу ради унапређења и заштите демократских интереса грађана Републике Србије, 
људских и мањинских права, толеранције и узајамног поштовања, 

2. демократског деловања на приближавању ставова и гледишта што већег броја субјеката на 
јавној друштвеној сцени о значајним друштвеним питањима и процесима, поштовању свих 
различитости испољених у њиховом деловању, поштовању моралних норми и стандарда у 
свим сферама јавног друштвеног живота, елиминацији друштвеног конфликта и било које 
врсте насиља на јавној друштвеној сцени, 

3. промовисања могућности оперативније организације и ефикаснијег рада демократских 
институција на свим нивоима организовања, 

4. промовисања новог вредносног система у свим сферама јавног живота, чије су основне 
поставке знање и резултати рада. 

 
Члан 3. 

 
Наведене опште циљеве Удружење ће остваривати реализацијом следећих задатака:  
 
1. успостављања новог начина организовања и метода функционисања Удружења, заснованог 

првенствено на тимском раду, одговорности појединца, личном примеру, високој култури 
понашања и уважавању других, 

2. окупљању лица која имају здраве, поштене и честите намере,   високе стручне референце и 
жељу за унапређењем општег квалитета живота грађана Републике Србије, 

3. целокупним радом Удружења развијати код грађана оптимизам, вољу и сазнање да у нашој 
земљи можемо живети квалитетније, сигурније и срећније,   
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4. самосталном (или у сарадњи са другим удружењима и организацијама) организовању 
различитих облика едукације и промоције из области дефинисаних општим циљевима 
Удружења, 

5. разговорима и сарадњом са свим заинтересованим субјектима јавног живота о могућностима 
и правцима побољшања амбијента у коме живе и раде грађани Србије, 

6. праћењу и анализирању актуелности у нашој земљи, разматрању предузетих државних и 
локалних мера, истицању сопствених предлога у вези са истим, 

7. организовању својих чланова за рад на популарисању и реализацији циљева Удружења, 
8. формирању што ширег друштвеног покрета у смислу прихватања нових идеја које промовише 

Удружење. 
 
Назначене задатке Удружење остварује у складу са законском регулативом, Статутом и 
одлукама органа Удружења. 
 
Детаљнији садржаји назначених задатака утврђују се програмским документом који доноси 
Управни одбор Удружења. 
 
У програмском документу се дефинишу начела и активности Удружења у свим сферама јавног 
живота, којима се обезбеђује : 
 
1. јачање позитивног односа према Републици Србији као заједници свих грађана који у њој 

живе, 
2. развијање слобода и права грађана, које држава треба да поштује, штити и гарантује, 
3. јачање демократског карактера свих државних институција и поверења грађана у њихово 

функционисање, 
4. поштовање пуне суверености грађана на начин да ни једна политичка организација не може 

да власт потчини себи, 
5. стварање и потпуно поштовање једнаких права, услова и могућности за све грађане, 
6. доследно поштовање начела да право и правда морају бити исти за све грађане, да нема 

недодирљивих, привилегованих, несменљивих и заштићених, 
7. успостављање потпуне јавности у раду јавног сектора и одговорности носилаца јавних 

функција, 
8. елиминисање толеранције неуспеха и неодговорности у управљању државним и јавним 

институцијама, установама и предузећима на свим нивоима организовања,  
9. успостављање позитивне селекције и меритократије на свим нивоима, а елиминисање 

партократије, клијентилизма и непотизма, 
10.  раздвајање и поштовање законодавних, судских и извршних функција, 
11.  усмеравање свих снага на развој хуманог друштва и друштвено одговорне државе, 
12.  подстицање потребних системских промена у свим сферама јавног живота, ради 

превазилажења до сада уочених пропуста и слабости. 
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НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ОЗНАКА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 4. 
 

Назив Удружења је "НАРОДНА СЛОГА". 
 
Седиште Удружења је у Београду, Водице бр. 58. 
 
Удружење има статус правног лица и своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 
Удружење има печат округлог облика у чијем се средишту налази лого Удружења, а по ободу 
текст: "НАРОДНА СЛОГА – Београд" исписан ћириличним писмом. 
 
Удружење има свој логотип и заставу чији изглед и употребу дефинише Управни одбор. 
 
Слава Удружења је Св. Симеон Мироточиви – 26. 02. по јулијанском календару. 

 
 

УСЛОВИ, НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА 
 

Члан 5. 
 

Чланови Удружења су лица која су се добровољно удружила око исте идеје, у циљу заједничког 
деловања у области развоја демократије у Републици Србији. 
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и задатке, Статут и програмска 
документа Удружења.  
 
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање 
оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности за учлањење. 
 
За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. 

 
Члан 6. 

 
Одлуку о пријему у чланство, након попуњене приступнице кандидата и позитивног мишљења 
повереника огранка, доноси Извршни одбор Удружења. 

 
Кандидат кога предложи било који оснивач постаје члан по попуњавању приступнице Удружењу. 
 
Пре предлога за пријем у чланство повереник или оснивач су дужни прибавити мишљење о 
заинтересованом кандидату из његове животне и радне средине. 
 
Чланство у Удружењу тече од дана одлуке о пријему у чланство. 
 
Обједињену евиденцију чланства Удружења и потребне административно-техничке послове 
везане за чланство води секретар Извршног одбора Удружења. 
 
Члан може иступити из чланства по својој одлуци, и о томе обавештава повереника огранка који 
констатује престанак чланства и о томе извештава Извршни одбор Удружења. 
 
За иступање малолетног лица није потребна сагласност законског заступника. 
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Чланство у Удружењу може престати због неоправдане неактивности члана која траје дуже од 6 
месеци, непоштовања одредби Статута, нарушавања угледа Удружења и смрћу члана. 
 
Одлуку о престанку чланства по основама наведеним у ставу шест овог члана доноси Извршни 
одбор Удружења, на предлог повереника огранка. 
 
Члану се мора омогућити да се, уколико то жели, изјасни о разлозима због којих је Извршни 
одбор Удружења покренуо поступак за престанак његовог чланства 
 
 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА  
 

Члан 7. 
 

Члан Удружења има право да: 
 
1. равноправно са осталим члановима учествује у остваривању циљева и задатака и 

спровођењу одлука органа Удружења, 
2. заступа своје мишљење у оквиру органа Удружења и залаже се за његово усвајање, све до 

доношења одлуке на начине дефинисане Статутом, 
3. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини и осталим органима Удружења, као и преко 

изабраних представника из локалних огранака, 
4. буде биран и бира органе Удружења, 
5. буде благовремено информисан о раду и актуелном стању у Удружењу, 
6. покреће иницијативе за одређене активности и подноси предлоге за унапређење организације 

и метода рада Удружења, 
7. предлаже измене и допуне садржаја програмског документа Удружења, 
8. тражи од органа Удружења одговоре на своја постављена питања, изнете предлоге и захтеве, 
9. предлаже лица за чланство у Удружењу у складу са одредбама Статута, 

10. добије заштиту Удружења уколико буде на било који начин угрожен због обављања 
активности, везаних за рад Удружења, у складу са Статутом. 
 

Члан Удружења је дужан да: 
 
1. доследно поштује Статут Удружења, 
2. активно доприноси остваривању циљева и задатака Удружења, 
3. учествује, у складу са личним интересовањем и могућностима, у активностима Удружења, 
4. поштује и извршава одлуке органа Удружења, 
5. упозори друге чланове на поступке који нису у складу са законском регулативом и Статутом и 

о томе извести органе Удружења, 
6. присуствује састанцима органа Удружења чији је изабрани члан, 
7. редовно плаћа чланарину у складу са одлуком Скупштине Удружења, 
8. обавља и друге послове које му повере органи Удружења, 
9. доследно поштује Етички кодекс Удружења. 
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 8. 
 

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Извршни одбор и Надзорни одбор. 
 
За ефикасније остваривање циљева и задатака Удружења могу се организовати локалне 
територијалне организације – огранци, о чему одлуку доноси Извршни одбор Удружења. 
 
Управљање Удружењем је засновано на начелима демократије и слободе изражавања 
мишљења, на одговорности и солидарности у извршавању заједничких задатака, уз потпуно 
уважавање основних циљева и интереса Удружења у целини. 
 
При избору лица у органе Удружења, осим вредносних критеријума, мора се водити рачуна и о 
родној заступљености, о заступљености лица различитих националности и националних 
мањина, о заступљености лица различитих старосних доби и правилној територијалној 
заступљености изабраних лица. 
 
Оснивачи Удружења на седници Оснивачке скупштине бирају из својих редова чланове и 
председника Управног одбора Удружења, председника Извршног одбора Удружења, чланове и 
председника Надзорног одбора Удружења.  
 
Изабраним члановима органа Удружења престаје мандат у органима у ситуацијама наведеним у 
ставу шест и ставу осам члана 6. овог Статута. 
Мандат им престаје и уколико три пута неоправдано не присуствују састанцима органа у који су 
изабрани и у ситуацијама непоштовања Етичког кодекса Удружења.  
 
Поступак за престанак мандата чланова органа Удружења покреће председник органа 
Удружења, а одлуку доноси Управни одбор Удружења. 
 
Гласање у органима Удружења је јавно, осим ако се чланови органа већином гласова не изјасне 
другачије на почетку састанка органа. 
 

Члан 9. 
 

Скупштину чине сви чланови Удружења. 
 
Скупштина Удружења је највиши орган управљања Удружењем. 
 
Седнице Скупштине могу бити редовне, ванредне и изборне а сазива их председник Управног 
одбора Удружења. 
 
Редовне седнице Скупштине се одржавају једном годишње.  
 
Ванредне седнице Скупштине могу се заказати на предлог Управног одбора Удружења или на 
иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. 
Када иницијативу за ванредну седницу Скупштине покреће чланство, иницијатива се доставља 
Управном одбору, уз образложени предлог. 
Председник Управног одбора дужан је да ванредну седницу Скупштине Удружења закаже у року 
до 30 дана од дана подношења иницијативе за њено сазивање. 
 
Изборне седнице Скупштине одржавају се једном у две године. 
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О месту и времену одржавања седнице и предложеном дневном реду, председник Управног 
одбора писаним путем обавештава све чланове Скупштине и органе Удружења најмање 20 дана 
пре њеног одржавања. 
 
Седницом Скупштине председава председник Управног одбора Удружења или, у случају његове 
спречености, члан Управног одбора кога он одреди. 
 
Када Удружење има више од 100 чланова, чланови су у Скупштини представљени преко 
представника локалних територијалних организација – огранака. 
 
Одлуку о броју представника за сваки огранак доноси Извршни одбор Удружења. 
 
Надлежности Скупштине Удружења: 
 
1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута, 
2. усваја општа акта Удружења, 
3. доноси Годишњи план рада Удружења и утврђује стратегију његове реализације, 
4. бира и разрешава чланове и председника Управног одбора Удружења,  
5. бира и разрешава чланове и председника Надзорног одбора Удружења  
6. бира и разрешава председника Извршног одбора Удружења, 
7. најмање једном годишње разматра и усваја извештаје Управног одбора, 
8. најмање једном годишње разматра и усваја финансијски извештај за текућу годину и 

финансијски план за наредну годину, 
9. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења, 

10. одлучује о удруживањима са другим удружењима и институцијама, 
11. одлучује о чланарини, 
12. доноси Пословник о свом раду. 

 
Скупштина пуноправно одлучује ако је на седници присутно најмање половина укупног броја 
чланова Скупштине Удружења. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
 
За одлуку о изменама или допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова 
присутних чланова Скупштине. 
 
Одлучивање у Скупштини врши се јавним гласањем, сем ако Скупштина другачије не одлучи. 
О раду Скупштине води се записник, који се чува у Управном одбору Удружења. 

 
Члан 10. 

 
Управни одбор је руководећи орган Удружења између две Скупштине, најодговорнији је за 
реализацију циљева и задатака утврђених овим Статутом и одлукама Скупштине Удружења. 
 
Управни одбор броји 5 чланова, које бира и разрешава Скупштина Удружења.  
 
На Оснивачкој скупштини оснивачи, из својих редова, предлажу и бирају председника и чланове 
Управног одбора Удружења већином гласова. 
 
Изборна Скупштина бира и разрешава председника Управног одбора и чланове Управног 
одбора, на предлог најмање једне трећине свих чланова Скупштине и они се бирају и 
разрешавају већином гласова присутних чланова Скупштине Удружења. 
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Председник Извршног одбора Удружења, по функцији је члан Управног одбора  
 
Мандат чланова Управног одбора Удружења траје две године и могу се поново бирати на исте 
функције. 
 

Члан 11. 
 

Надлежности Управног одбора: 
 
1. руководи радом Удружења између седница Скупштине и доноси одлуке којима се остварују 

циљеви и задаци утврђени овим Статутом и реализују одлуке Скупштине  
2. доноси одлуке за обављање активности Удружења сходно актуелним ситуацијама у земљи и 

указаним потребама за реаговање, 
3. прати и усмерава рад Извршног одбора, координира заједничке активности и пружа  потребну 

помоћ у раду Извршног одбора Удружења, 
4. одлучује о покретању поступака за измене или допуне Статута и припрема предлог 

Скупштини Удружења у вези тога, 
5. пружа потребну помоћ у раду председнику Управног одбора Удружења, 
6. утврђује начин територијалне организације Удружења, 
7. по потреби формира радне групе, одборе и савете Удружења и дефинише њихов рад, 
8. једном месечно одржава своје радне састанке, које припрема, заказује и води председник 

Управног одбора Удружења, 
9. најмање једном месечно, са председником Извршног одбора анализира рад органа 

Удружења, степен и квалитет реализације дефинисаних задатака органа и на основу тога 
доноси мере за унапређење организације и рада органа Удружења,  

10. припрема годишњи, а по потреби и ванредни, извештај о раду и стању Удружења, који се 
подноси на седници Скупштине, 

11. припрема редовне и ванредне седнице Скупштине Удружења, 
12. припрема предлог за избор председника Извршног одбора, кога бира Скупштина на својим 

изборним седницама и предлог за разрешење председника Извршног одбора кога разрешава 
Скупштина Удружења,  

13. заједно са Извршним и Надзорним одбором припрема предлоге за избор или разрешење 
чланова Извршног и Надзорног одбора, који се бирају или разрешавају на седници Скупштине 
Удружења, 

14. доноси одлуку о престанку мандата члана органа Удружења, сходно члану 8 став седам 
Статута, а на основу предлога председника органа Удружења, 

15. припрема Пословник о раду Скупштине Удружења и доноси Пословник о свом раду, 
16. припрема годишњи план рада Скупштине Удружења и доноси свој годишњи план рада, 
17. припрема предлоге о удруживању са другим удружењима и организацијама, које подноси на 

седницама Скупштине Удружења, 
18. одговоран је за медијско представљање Удружења, 
19. доноси етички кодекс Удружења, поштује га и прати његову примену, 
20. одлучује и о другим питањима за која овим Статутом нису одређени други органи Удружења. 

 
Управни одбор Удружења пуноважно одлучује ако је на седници одбора присутна најмање 
половина укупног броја чланова одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
 
Рад Управног одбора прецизније се дефинише Пословником о раду Управног одбора Удружења. 
 
О свом раду Управни одбор Удружења води уредну евиденцију. 
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Члан 12. 
 

Председник Управног одбора представља и заступа Удружење у земљи и иностранству, 
руководи организацијом и усклађује и надзире деловање Удружења.  
 
Осим надлежности предвиђених овим Статутом за Управни одбор у целини, председник 
Управног одбора Удружења има и следеће надлежности: 
 
1. управља активностима Удружења и најодговорнији је за остваривање циљева и задатака 

дефинисаних овим Статутом и одлукама Скупштине Удружења, 
2. управља пословима Удружења у програмској и медијској области, 
3. руководи радом Управног одбора и одговоран је за реализацију надлежности Управног 

одбора Удружења дефинисаних овим Статутом, 
4. предлаже Скуштини избор и разрешење председника Извршног одбора Удружења, 
5. са председником Извршног одбора координира лична ангажовања и ангажовања лица из 

органа Удружења у локалним територијалним организацијама - огранцима и њихово 
ангажовање у огранцима користи за локално промовисање Удружења. 

6. са председником Извршног одбора усаглашава садржаје јавног медијског представљања и 
упознавања јавности са званичним ставовима Удружења по одређеним актуелним питањима 
из различитих сфера јавног живота, 

7. за свој рад одговоран је Управном одбору Удружења и Скупштини Удружења. 
 
Секретара Управног одбора именује председник Управног одбора и он обавља административно 
- техничке послове за потребе Управног одбора Удружења. 
 

Члан 13. 
 

Извршни одбор је оперативни орган, одговоран за спровођење задатака који су дефинисани 
овим Статутом и одлукама Управног одбора Удружења. 
 
Извршни одбор броји 5 - 15 чланова. 
 
Председника Извршног одбора бира Скупштина Удружења, на предлог председника Управног 
одбора, већином гласова присутних чланова Скупштине. 
Кандидате за чланове Извршног одбора бира и разрешава Управни одбор, на предлог 
председника Извршног одбора Удружења, већином гласова свих чланова Управног одбора.  
 
Мандат чланова Извршног одбора траје две године и могу се поново бирати на исте функције. 
 
Председник Извршног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности 
финансијског налогодавца. 
 
Надлежности Извршног одбора: 
 
1. доноси одлуке о формирању локалних територијалних организација - огранака, именује 

повереника Удружења, предузима потребне мере за успешно формирање огранка и доноси 
потребна акта којима се уређује организација и рад огранака, 

2. прати рад огранака Удружења, предузима мере за унапређење њихове организације и рада и 
пружа потребну помоћ поверенику у његовом раду, 

3. води обједињену евиденцију чланства и чланарине, покреће поступке и доноси одлуке о 
престанку чланства у Удружењу сходно члану 6 став 6 овог Статута, 
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4. заједно са Управним и Надзорним одбором припрема предлоге за избор, или разрешење, 
чланова Извршног и Надзорног одбора, који се бирају или разрешавају на седницама 
Скупштине, уз претходно прибављање предлога од стране повереника Удружења, 

5. води финансијско пословање Удружења, доноси финансијске одлуке и управља покретном и 
непокретном имовином Удружења, 

6. једном месечно одржава своје радне седнице, које припрема, заказује и води председник 
Извршног одбора Удружења, 

7. припрема потребне податке за месечне анализе рада и стања у Удружењу, које се реализују у 
сарадњи са Управним одбором, 

8. припрема потребне податке за годишњи извештај о раду Извршног одбора, који доставља  
Управном одбору Удружења, 

9. обезбеђује редовно информисање чланства о раду и стању у Удружењу, а информисање се 
реализује најмање једном у шест месеци, 

10. предузима мере за повећање броја чланства и ширење мреже територијалне 
организованости Удружења, 

11. доноси Пословник о раду Извршног одбора и Годишњи план рада Извршног одбора 
Удружења, 

12. одлучује о приговорима на рад огранака и повереника Удружења, 
13. поштује Етички кодекс Удружења и прати његову примену од стране одговорних лица у 

огранцима, 
14. обавља и друге послове које му дефинише Управни одбор у складу са Статутом Удружења. 

 
Извршни одбор пуноправно одлучује ако је на седници одбора присутна најмање половина 
укупног броја чланова одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 
 
Рад Извршног одбора прецизније се дефинише Пословником о раду Извршног одбора 
Удружења. 
 
Извршни одбор о свом раду води уредну евиденцију. 
 
Осим надлежности предвиђених овим Статутом за Извршни одбор у целини, председник 
Извршног одбора Удружења има и следеће надлежности: 
 
1. руководи радом Извршног одбора и одговоран је за реализацију надлежности Извршног 

одбора дефинисаних овим Статутом, као и одлука и задатака  које дефинишу Скупштина и 
Управни одбор Удружења, 

2. руководи пословима Удружења у финансијској, правној и кадровској области, 
3. са председником Управног одбора координира лична ангажовања и ангажовања лица из 

органа у локалним територијалним организацијама - огранцима Удружења, 
4. са председником Управног одбора усаглашава садржаје јавног медијског представљања са 

циљем упознавања јавности са званичним ставовима Удружења по одређеним актуелним 
питањима из различитих сфера јавног живота, 

5. обезбеђује обилазак сваке локалне територијалне организације - огранака најмање једном у 
шест месеци, ради непосредног стицања увида у њихов рад, пружања потребне помоћи у 
њиховом даљем раду и промовисања Удружења у локалној заједници, 

6. по потреби планира, организује и реализује оспособљавање повереника и кандидата за 
поверенике Удружења за рад на функционалној дужности, 

7. за свој рад одговоран је Извршном одбору, Управном одбору и Скупштини. 
 
Секретара Извршног одбора именује председник Извршног одбора и он обавља 
административно - техничке послове за потребе Извршног одбора Удружења 
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Члан 14. 
 

Надзорни одбор је орган који врши контролу финансијског пословања Удружења и дужан је да о 
свим уоченим неправилностима извештава председника Управног одбора и Управни одбор 
Удружења. 
 
Надзорни одбор има 3 члана које бира и разрешава Скупштина, већином гласова свих чланова, 
на предлог председника Управног одбора Удружења 
 
Мандат чланова Надзорног одбора Удружења траје две године и могу се поново бирати на исте 
функције.  
 
Надлежности Надзорног одбора: 
 
1. надзор усаглашености одлука органа Удружења са одредбама Статута Удружења, 
2. надзор над законитошћу рада органа Удружења, 
3. контрола финансијског пословања Удружења, 
4. надзор над законитошћу располагања и управљања имовином Удружења, 
5. контрола завршног рачуна Удружења, 
6. припрема и подношење годишњег извештаја на седницама Скупштине Удружења о свом раду 

и финансијском пословању Удружења, 
7. покретање поступака измене или допуне Статута Удружења из домена своје надлежности, 
8. заједно са Управним и Извршним одбором Удружења  припрема предлоге за избор или 

разрешење чланова Надзорног одбора Удружења, који се бирају, или разрешују, на 
седницама Скупштине Удружења. 

 
Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова чланова одбора. 
 
О неправилностима уоченим током контроле и надзора председник Надзорног одбора Удружења 
одмах извештава председника Управног одбора Удружења. 

 
 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 15. 
 

Рад и деловање Удружења су јавни, а Управни одбор је одговоран за обавештавање чланства и 
јавности о раду и актуелностима у Удружењу, путем саопштења за јавност, кроз јавне скупове, 
трибине, интернет презентације и на друге начине.  
Управни одбор Удружења доноси одлуку о организацији и начину рада посебне организационе 
целине Удружења, намењене за информационо-технолошку подршку раду Удружења. 
 
Општа акта Удружења доступна су свим заинтересованим грађанима и свако има право да 
добије обавештење о садржају Статута Удружења, без доказивања правног интереса. 
 
За давање изјава и података о раду органа и раду Удружења у целини овлашћен је председник 
Управног одбора или одговорно лице организационе целине намењене за информационо - 
технолошку подршку Удружењу.  
 
За давање изјава и података о раду огранка Удружења овлашћен је повереник Удружења. 
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Годишњи извештаји о активностима и стању у Удружењу, као и о финансијском пословању 
Удружења, подносе се члановима  Скупштине Удружења на редовним или ванредним седницама 
Скупштине. 

 
Члан 16. 

 
Ради остваривања својих циљева и задатака Удружење може успостављати контакте и 
остваривати сарадњу са другим, по циљевима сличним, удружењима и организацијама у земљи 
и иностранству. Одлуку о томе доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора 
Удружења. 
 
 

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА  
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

 
Члан 17. 

 
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, поклона, 
финансијских субвенција и на друге начине дозвољене законом. 
 
Средства прибављена на неки од наведених начина користе се искључиво за остваривање 
циљева и задатака Удружења. 
 
Удружење не може обављати привредне делатности којима се стиче добит. 
 
Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју су својом одлуком проузроковали 
Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, 
осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник састанка органа. 
 
Поступак за накнаду штете покреће председник Надзорног одбора Удружења. Поступак води 
руководеће лице у органу у коме је установљена штета. 
 
О свом финансијском пословању Удружење води основну књиговодствену евиденцију и израђује 
завршни годишњи биланс. 
 
За финансијско пословање Удружења одговоран је председник Извршног одбора Удружења. 
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ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 18. 
 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, на предлог Управног одбора, за коју 
се изјасни најмање две трећине чланова Скупштине. 
 
Удружење престаје са радом и у случајевима наведеним у члановима 49 – 58. Закона о 
удружењима. 
 
О одлуци за престанак рада заступници Удружења обавештавајују АПР на начин предвиђен 
Законом о удружењима. 
 
 

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА  
У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА УДРУЖЕЊА 

 
Члан 19. 

 
Престанком рада, сва имовина Удружења прелази у власништво Српске Православне Цркве. 

 
Члан 20. 

 
На сва остала питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима. 

 
Члан 21. 

 
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања. 
 
 
 
 Београд, 26.02.2019. године 
       Председавајући оснивачке Скупштине 
 
        _______________________________ 
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