
 
 

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима ("Сл. 

гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), на 

оснивачкој скупштини удружења, одржаној дана 6.3.2021 у усвојен је 

следећи: 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА „ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

UNA SERBICA“ 
 

 

Члан 1. 

Удружење „Хуманитарна организација Una Serbica“ (у даљем тексту: 

Удружење) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно 

удружење ради остваривања циљева у обасти пружања помоћи 

српским избеглицама у Републици Србији и Србима повратницима на 

територијама Републике Хрватске и Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту БиХ). 

Циљеви Удружења су:  

1. Побољшање квалитета живота, економског, социјалног и друштвеног 

положаја избеглица и повратника. 

2. Прикупљање материјалне, нематеријалне помоћи и донација  

економско - социјално угроженим избеглицама и повратницима. 

3. Побољшање опште - друштвеног статуса избеглица и повратника. 

 

Члан 2. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

1) прикупља новчана, материјална средства и нематеријалну помоћ и 

врши организовање донаторских и хуманитарних скупова; 

2) обезбеђује новчана и материјална средстава за рад организације; 

3) закључује протоколе о сарадњи и врши сарадњу са сличним 

удружењима као и са професионалним организацијама, како домаћим 

тако и страним, које су у складу са циљевима организације, као и 

сарадњу са постојећим институцијама Републике Србије, Републике 

Српске (БиХ), аутономних покрајина и локалне самоуправе; 



 
 

4) може да организује привредну делатност у складу са законом и 

статутом ради остваривања циљева организације и прикупљања 

средстава у хуманитарне сврхе; 

5) да у оквиру остваривања својих циљева организација у своју 

делатност укључи друштвене, културне, спортске органзације, 

предузећа и приватне предузетнике, како домаће тако и стране,  као и 

институције државног, аутономног и локалног нивоа власти; 

6) да у складу са својим циљевима може успоставити сарадњу са 

привредним и дипломатским представништвима страних земаља; 

7) да у сврху остваривања својих циљева може да ангажује волонтере, 

спољне сараднике и предузећа различитих професија и делатности, 

како домаће тако и стране, да врши палћање њихових услуга на основу 

рачуна, да запошљава лица потребна за рад удружења све у складу са 

цланом 41. Закона о удружењима ("Сл.Гласник РС",  

бр.51/2009,99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон); 

8) да може учествовати са својим пројектима и програмима самостално 

или у сарадњи са сличним домаћим или страним организацијама на 

конкурсима страних и домаћих фондова, као и на конкурсима чија 

средства обезбеђује Република Србија из буџетских средстава, а који су 

у складу са јавним интересом по члану 38. Закона о удружењима; 

9) да врши повезивање избеглих лица и повратника са надлежним 

институцијама, олакшавање административних процедура, пружање 

правне помоћи, информисање и саветовање; 

10) да врши препознавање најугроженијих лица којима је потребна 

социјална, хуманитарна или нека друга помоћ укључујући 

обезбеђивање пружања психолошке подршке осетљивим категоријама 

лица; 

11) да једном годишње на свом сајту учини јавно доступним извештај о 

свом раду; 

12)  да у циљу остваривања својих задатака, а у духу захвалности и 

добре сарадње, може да врши промоцију свих својих донатора и 

њихових донација уз њихову писмену сагласност и пристанак. 

 

 



 
 

Члан 3. 

Назив Удружења је: „Хуманитарна организација Una Serbica“, у складу 

са чланом 13. став 3. Закона о удружењима, будући да се ради о речима 

на мртвом језику. 

Удружење има седиште у Београду – Нови Београд, Нехруова бр. 105. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и 

територијама Републике Хрватске и Босне и Херцеговине. 

 

Члан 4. 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења 

и Статут, а коме је Управни одбор организације упутио писмени позив 

за чланство или лице које је организацији упутило лични захтев о 

коме Управни одбор треба да се изјасни у року од 5 дана. 

Чланство се стиче потписивањем приступнице. 

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. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени 

предлог Управног одбора. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је 

поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у 

Удружењу. 

 

Члан 5. 

Члан има право да: 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева 

Удружења; 

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко 

органа Удружења у виду иницијативе и предлога; 

3) бира и буде биран у органе Удружења; 

4) буде благовремено, тачно и потпуно информисан о раду и 

активностима Удружења. 

 



 
 

Члан је дужан да: 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

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

3) плаћа чланарину чији ће износ бити регулисан унутрашњим 

одлукама организације; 

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

Члан 6. 

Удружење може именовати своје почасне чланове одлуком Управног 

одбора, а на предлог скупштине и другог органа удружења.  

Почасни члан има посебна права и обавезе у односу на остале чланове: 

1. Има право да непосредно управном одбору организације даје 

предлоге и сугестије  у вези са побољшањем рада организације, а о 

којима управни одбор има обавезу да се изјасни у року од 5 дана. 

2. Може да присуствује свим седницама управног одбора и надзорног 

одбора без учешћа у гласању. 

3. Уз предходну писмену сагласност управног одбора може да даје 

изјаве у име удружења, медијски иступа и промовише рад 

организације, као и да предлаже чланове. 

 

Члан 7. 

Интерним одлукама, правилницима и осталим актима ближе се 

уређују питања организације, огранака, чланарине, почасног чланства 

и остала текућа питања, а у вези са радом организације. 

 

Члан 8. 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор  

Удружење може  имати и Надзорни одбор, а који орган ће својим 

актима удружење накнадно регулисати. 

 

Члан 9. 

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница 

Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног 



 
 

одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланства. 

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 или путем електронске поште или друштвених мрежа 

(Вибер, Вацап, итд.) 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; 

3) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног 

одбора; 

4) разматра и усваја финансијски план и извештај; 

5) бира и разрешава чланове Управног одбора. 

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 10. 

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

циљева удружења који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика 

председника. 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и 

има права и дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног 

одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана 

документа у име Удружења, ако је овлашћено лице у банци. 



 
 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново 

бирати на исту функцију. 

 

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 поступка за накнаду штете у случајевима из 

члана 25. став 1. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног 

заступника удружења за тај поступак; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим 

статутом, овлашћени други органи Удружења. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање два од три 

члана управног одбора, а одлуке доноси консензусом, а ако су 

присутни сви чланови одлуке се доносе већином гласова. 

 

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 

наџорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

Наџорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

 

 

 

 



 
 

Члан 13. 

Рад Удружења је јаван. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности 

о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних 

публикација, или на други примерен начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се 

члановима на седници скупштине удружења. 

 

Члан 14. 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и 

сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити међународним удружењима за еколошка и 

људска права, о чему одлуку доноси Скупштина. 

 

Члан 15. 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, 

донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција и 

на други законом дозвољени начин. 

Добит створена обављањем привредне или друге делатности може се 

користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и 

трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању 

одређених пројеката.  

 

Члан 16. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови 

за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима 

предвиђеним законом. 

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 у складу са Законом. 

 

Члан 17. 



 
 

Удружење има печат округлог облика. Текст је исписан на српском 

језику ћириличним писмом. У концентричном кругу пише 

Хуманитарна организација Una Serbica. На дну круга пише 

ћириличним писмом БЕОГРАД.   

 

Члан 18. 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 

примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 

Члан 19. 

Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке 

скупштине Удружења. 

 

 

 

 

 

 

Председавајући оснивачке скупштине 

(име и потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


