
У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима(»Службени лист РС«, бр.51/09),  

на оснивачкој Скупштини одржаној дана 16.05.2015године, у Нишу, улици Бранка 

Крсмановића бр.29,усвојен  је  

 

 

 

                                                      СТАТУТ  

 

 
   Удружења председника скупштина станара и власника приватних зграда  

 

 

 

                                               Област остваривања циљева  

                                                            Члан 1.  

Удружење председника скупштина станара и власника приватних зграда (у даљем тексту: 

Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради 

остваривања циљева у области заштите интереса грађана- корисника комуналних услуга, 

као и услуга других јавних предузећа на територији Града Ниша . 

 

                                                     Циљеви удружења  

                                                             Члан 2.  

Циљеви Удружења су: заштита интереса грађана-корисника услуга комуналних и других јавних 

предузећа; учешће у креирању и спровођењу пословне политике комуналних и других јавних 

предузећа; учешће у унапређењу рада комуналних и других јавних предузећа; обезбеђење 

јавности у пословању комуналних и других јавних предузећа; јавна контрола рада комуналних и 

других јавних предузећа. 

Ради остваривања циљева Удружење ће захтевати, у складу са одлуком Управног одбора,  

да чланови Удружења 

 присуствују седницама управних органа комуналних  и других јавних предузећа, 

 учествују у расправама без права учешћа у одлучивању,по принципу ,,празне 

столице'', 

 учествују у креирању и спровођењу политике комуналних и других јавних 

предузећа, 

 учествују у процесима доношења одлука од јавног интереса, 

 учествују у раду управних и пословних органа јавних предузећа, 



 учествују  у обезбеђењу јавности рада јавних предузећа, 

 прикупљају  и обрађују научну и стручну литературу у области јавних делатности 

и јавног интереса, 

 организују самостално или у заједници са другим организацијама,стручне 

скупове,саветовања,семинаре и друге облике едукације у области јавног интереса, 

 објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на област јавних 

делатности и јавног интереса, у складу са законом, 

 организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и 

омладине у области јавних делатности и за спровођење активности на заштити и 

унапређењу јавног интереса, 

 сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим 

органиацијама у земљи и иностранству које се баве истраживањима феномена у 

области јавних делатности и заштити јавног интереса. 

                                                      Назив и седиште  

                                                            Члан 3.  

Назив Удружења је: Удружење председника скупштина станара и власника приватних 

зграда.  

Удружење има седиште у Нишу, просторије Скупштине станара у улици Бранка  

Крсмановића, бр. 29.  

Удружењесвоју делатност остварује на територији Града Ниша и Републике Србије.  

 

                            Услови и начин учлањивања и престанка чланства  

                                                            Члан 4.  

Удружење чине његови оснивачи, председници скупштина станара или лица које овласте  

скупштине станара (а која представљају већину станара одређене скупштине станара) и  

власници приватних зграда, који прихватају одредбе овог статута.  

Чланови Удружења изузетно могу бити и друга лица, а на основу одлуке Скупштине  

Удружења.  

 

                                                            Члан 5.  

 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава  

подносиоца пријаве.  

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.  

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања  

одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.  

Члановима који су председници скупштина станара престаје чланство престанком 

функције председника скупштине станара.  

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног  

одбора.  

Управни одбор верификује чланство које се потврђује на првој наредној скупштини  



Удружења.  

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за  

доношење одлуке о престанку његовогчланствау Удружењу. 

 

  

 

                                  Права обавезе и одговорност чланства  

                                                             Члан 6.  

Члан Удружења има право да:  

 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;  

2) непосредно учествујеу одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;  

3) бира и буде биран у органе Удружења;  

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.  

 

Члан је дужан да:  

 

1) савесно и активно доприноси остваривању циљева Удружења;  

2) учествује, ускладу са интересовањем, у активностима Удружења;  

3) плаћа чланарину;  

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

  

                                        Унутрашња организација  

                                                           Члан 7.  

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.  

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.  

Председник Управног одбора уједно је и председник Удружења (у даљем тексту:  

председник).  

Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик  

председника Управног одбора.  

Нема правних препрека да председник и чланови Управног одбора и других управних  

органа, осим чланова Удружења, буду и лица која нису чланови Удружења.  

 

                                                             Члан 8.  

 

Скупштину Удружења чине сви његови  чланови.  

Скупштина се редовно састаје једном годишње, а може се, по потреби, одржавати и у  

краћим временским периодима. Ванредна седница Скупштине може се заказати на  

образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине  

чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој 

се  



морају навести питања чије се разматрање предлаже.  

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и  

времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које 

буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.  

 

 

Скупштина:  

1) доноси план и програм рада;  

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;  

3) усваја друге опште акте Удружења;  

4) бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;  

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;  

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;  

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;  

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.  

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.  

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.  

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада  

Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.  

 

                                                              Члан 9.  

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења  

који су утврђени овим Статутом.  

Управни одбор има седам чланова, које бира и опозива Скупштина.  



Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту  

функцију.  

 

 

 

                                                             Члан 10.  

Председник заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског  

налогодавца.  

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа  

Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.  

 

                                                            Члан 11.  

Управни одбор:  

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради  

остваривања циљева Удружења;  

2) организује редовно обављање делатности Удружења;  

3) поверава посебне послове појединим члановима;  

4) доноси финансијске одлуке;  

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом  

или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који  

подноси Скупштини на усвајање;  

6) одлучује о покретању поступказа накнаду штете у случајевима изчлана 25. став 2. 

Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебно гзаступника удружења за тај 

поступак;  

7) Формира пододборе, као радна тела, за праћење и контролу делатности комуналних и  

других јавних предузаћа:  

8) Одлучује о висини чланарине и начину уплате.  

9) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други  

органи Удружења.  

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а  

одлуке доноси већином гласова свих чланова.  

 

                                                                 Члан 12.  

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим  

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.  



Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора  

траје четири године и могу бити поново бирани.  

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.  

 

 

 

                                                                Члан 13.  

Управни одбор формира пододборе, као јавна тела и одређује број чланова пододбора;  

Управни одбор и пододбори припремају и предлажу делокруг рада и припремају планове 

и програме рада на основу одлука Скупштине;  

Пододбори прате и котролишу рад комуналних и других јавних предузећа на подручју  

Града Ниша;  

Планове рада пододбора, на основу плана и програма рада Скупштине, усваја Управни  

одбор;  

О свом раду пододбори подносе годишњи извештај Скупштини, Управном и Надзорном  

одбору, а по потреби то чине и чешће. 

 

 

 

 

                                         Остваривање јавности  рада  

                                                             Члан 14.  

Рад Удружења је јаван.  

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и  

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем  

саопштења за јавност, или на други примерени начин.  

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници  

скупштине Удружења.  

                                                             Члан 15.  

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим  

удружењима и организацијама у земљи и иностранству.  

Удружење може приступити међународним удружењима која се баве сличним  

делатностима одређеним овим статутом, о чему одлуку доноси Скупштина.  

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима и имовином  

Удружења  

                                                            Члан 16.  

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,  

Финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.  

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике  



образовања из области заштите интереса грађана у области деловаља комуналних и 

других јавних предузећа.  

Имовина Удружења се може користити само за остваривање његових, статутом 

одређених, циљева и не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима 

органа удружења, члановима органа Удружења, запосленим и са њима повезаним лицима, 

што се не односи на давање пригодних награда и надокнада, оправданих трошкова 

насталих остваривањем статутарних циљева удружења (путни трошкови, дневнице, 

трошкови преноћишта и слично), уговорне теретне обавезе и исплату зарада запослених.  

Скупштина одређује висину надокнаде за рад председника.  

 

                                   Материјално-финансијско пословање  

                                                            Члан 17.  

Удружење у складу са закоом и актима Удружења води пословне књиге и уредну  

документацију о финансијском 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. Председник и потпредседник Удружења су потписници  

располагања средствима са текућег рачуна и благајничких исплата.  

Скупштина може да одреди стручну службу да води финансијско пословање и иста је 

дужна да на време у роковима прописаним законима састави годишњи извештај и да га 

пре достављања надлежном органу достави председнику Удружења и Скупштини на  

разматрање. Финансијски извештај подлеже ревизији када је то предвиђено.  

 

                                        Престанак рада удружења  

 

                                                         Члан 18.  

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање  

циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.  

               Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења  

                                                         Члан 19.  

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно 

лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина 

ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси ускладу са Законом.  

 

                                                

 

 

 

 

 



                                               Изглед и садржина печата  

                                                              Члан 20.  

Удружење има печат округлог облика на којем је по ободу исписано: Удружење 

председника скупштина станара и власника приватних зграда  у централном делу печата је 

исписано: Ниш, а испод: 2015.  

 

 

                                                                Члан 21.  

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима.  

 

                                                                Члан 22.  

 

Овај Статут ступа наснагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој Скупштини.  

 

 

                                                                                   Председавајући оснивачке Скупштине  

                                                                             Удружења председника скупштина станара и  

                                                                                             власника приватних  зграда   

                                                                                                   _______________________  

                                                                                                        (име и презиме)  
 

 


