УДРУЖЕЊЕ ГРАХОВЉАНА И
ПРИЈАТЕЉА БОСАНСКОГ ГРАХОВА

СТАТУТ

Београд, 07. април 2011. године

На основу чл. 12. и члана 78. Закона о удружењима, Службени гласник
Републике Србије број 51/2009 од 14. јула 2009. године, који је донела
Народна Скупштина Републике Србије на седници Осмог ванредног заседања у
2009, 8. јула 2009. године, и складу са чланом 19. Статута Завичајног клуба
Граховљака и Ливњака у Београду, Скупштина Удружења Граховљана и
пријатеља Босанског Грахова на ванредној седници одржаној дана 07. априла
2011. године, усвојила је
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ГРАХОВЉАНА И ПРИЈАТЕЉА БОСАНСКОГ ГРАХОВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова (у даљем тексту:
Удружење) је, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено
време ради остваривања циљева у области неговања и ширења културноисторијских, духовних и свих других изворних вредности завичаја, и
заједништва људи пореклом из Босанског Грахова.
Члан 2.
Овим Статутом чланови Удружења Граховљана и пријатеља Босанског Грахова,
уређују питања: статус Удружења и јавне ознаке, назив и седиште, област
остваривања циљева удруживања и начин њиховог остварења, делатност
Удружења, чланство у Удружењу, унутрашња организација, средства Удружења
– стицање и располагање, акти Удружења, начин обавештавања јавности о
раду, поступак доношења измена и допуна Статута, престанак рада и друга
питања од значаја за рад и активност Удружења.
.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Назив удружења је: Удружење Граховљана и пријатеља Босанског
Грахова
Седиште Удружења се у налази у Београду, ул. Македонска бр.22
Удружење своју делатност остварује на територији Београда.
Члан 4.
Удружења има свој печат.
Печат Удружења је израђен у облику круга са ивицом. Текст печата је исписан
ћириличним писмом. По ободу печата, паралелно са ивицом, исписан је текст:

Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова. У средини се налази
цвет рунолиста и обриси планине у чијем дну је исписан Београд.

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 5.
Удружење подстиче и координира активност својих чланова на остваривању
заједничких циљева и задатака у складу са Уставом, Законом о удружењима и
другим законским прописима.
У складу са улогом Удружења и израженом вољом чланова, утврђују се следећи
циљеви и задаци:
• окупљање људи добре воље, без обзира на расне, верске, полне,
политичке и територијалне различитости,
• подстицање и обогаћивање сарадње на свим пољима између Београда и
Босанског Грахова,
• промоција
и
афирмација
савремених
достигнућа
појединаца,
организација и Босанског Грахова у целини у свим областима људског
стваралаштва,
• неговање сећања на значајне људе и њихова дела из даље и ближе
историје, који су по неком основу везани за Босанско Грахово,
• прикупљање историјске грађе, сећања, материјалних доказа и других
докумената од значаја за писање историје Босанског Грахова,
• учешће на разним скуповима и другим активностима у Босанском Грахову
и другим местима која су од значаја за Удружење и његове чланове,
• дружење, упознавање и помагање завичајаца у Београду,
• све друге акције, које су мотивисане хуманошћу, солидарношћу и жељом
да се сачувају дух и вредности завичаја,
• организовање и обављање послова и активности који проистичу из
циљева и задатака Удружења и остваривање средстава за развој
удружења у складу са законским прописима.
Члан 6.
Удружење остварује своје циљеве тако што:
• организује чланство у интересне форме окупљања и деловања и кроз
обраћање широј јавности путем јавних манифестација,
• кроз сарадњу са другим удружењима и организацијама,
• коришћење средстава јавног информисања.
Члан 7.
Удружење ће остварити сарадњу са стручним, туристичким, културним,
спортским и другим организацијама у циљу успешног и потпуног остваривања
пословних задатака.
Члан 8.
Удружење ће остварити сарадњу са свим привредним субјектима чија делатност
је од значаја за активност Удружења.

Члан 9.
Удружење ће у свом раду и акцијама сарађивати и обавештавати грађане и
надлежне органе Босанског Грахова и друге заинтересоване организације
настојећи да заједнички реализују значајан део активности које проистичу из
циљева и задатака предвиђених овим Статутом.
Члан 10.
Удружење ће сарађивати и са другим Удружењима Граховљана у земљи и
иностранству, другим завичајним Удружењима и сличним организацијама
Београду.
IV

ПРАВНИ ОКВИР ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА
Члан 11.

Удружење је уписано у Регистар удружења који се води у Агенцији за
привредне регистре.
Удружење има својство правног лица, које стиче права, обавезе и одговорности
на основу закона и овог Статута.
V

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ
Члан 12.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и
Статут и поднесе пријаву или на други начин изрази спремност за учлањење.
Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор и о томе обавештава
Скупштину на првом наредном заседању.
Члан 13.
Чланови Удружења имају једнака права у којима се не могу ограничити, осим у
случајевима предвиђеним Законом.
Члан 14.
Чланство у удружењу може бити: редовно и почасно.
Удружење води евиденцију чланова.
Члан 15.
Редовним чланом Удружења постаје се даном пријема у Удружење.
Члан Удружења има чланску карту, уредно плаћа чланарину и учествује у раду
Удружења.

Члан 16.
Редован члан Удружења може постати и малолетно лице.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење
уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању
сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов
законски заступник.
Члан 17.
Почасни члан Удружења може постати свако физичко лице које има посебне
заслуге за унапређење рада и афирмацију Удружења, а о чему одлуку доноси
Скупштина.
Извршни одбор именује почасне чланове о чему обавештава Скупштину на
првом заседању.
Почасни чланови Удружења не плаћају чланарину.
VI

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА
Члан 18.

Члан Удружења има право и обавезу да:
• равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева
Удружења,
• учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења,
• бира и буде биран у органе Удружења,
• чува углед и престиж Удружења,
• учествује у извршавању задатака Удружења,
• непосредно учествује у раду Удружења, његових праваца и облика
деловања и другим манифестацијама,
• буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
Удружења.
Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана.
Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници
Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан 19.
Члан Удружења је дужан да се придржава одредби Статута и осталих општих
аката и одлука органа Удружења и да активно доприноси остварењу циљева и
задатака Удружења.
Члан 20.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За
иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, не
плаћања чланарине дуже од 1 године, непоштовања одредаба овог Статута или
нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор о чему обавештава
Скупштину на првој наредној сеедници.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. У
случају незадовољства одлуком Извршног одбора члан се може жалити
Скупштини, чија је одлука коначна.
VII

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 21.

Органи Удружења су:
1. Скупштина,
2. Извршни одбор,
3. Надзорни одбор,
4. Заступник удружења
1. СКУПШТИНА
Члан 22.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.
Скупштина је овлашћена да:
• утврђује основе политике , рада и развоја Удружења,
• усваја Статут, као и измене и допуне Статута,
• усваја друга општа акта Удружења,
• бира и разрешава чланове Извршног и Надзорног одбора и верификује
кооптиране чланове,
• разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај Извршног и
Надзорног одбора о раду Удружења,
• бира и разрешава председника Скупштине Удружења,
• именује и разрешава заступника Удружења,
• разматра и усваја финансијски план и извештај,
• верификује одлуке Извршног одбора о додели звања почасног члана
Удружења,
• доноси критеријуме за доделу признања организацијама и појединцима,
• одлучује о оснивању других правних субјеката, удруживању, статусним
променама и престанку рада Удружења,
• врши друге послове у вези са радом Удружења, предвиђене Статутом или
Законом.
Члан 23.
Скупштина се одржава према усвојеном програму рада и потреби, а најмање
једном годишње.
Скупштину Удружења сазива председник по својој иницијативи, на предлог
Извршног одбора, на предлог Надзорног одбора, или на захтев 1/3 (једне
трећине) броја чланова Скупштине.

Скупштина може да ради и да одлучује пуноважно ако на седници присуствује
више од половине чланова.
Скупштина одлучује већином присутних чланова.

1. ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 24.
Извршни одбор управља Удружењем, стара се о спровођењу политике, одлука,
препорука и закључака Скупштине као и спровођењу циљева удружења који су
утврђени овим Статутом.
Члан 25.
Извршни одбор има 9 чланова које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Извршног одбора траје четири године и могу се поново бирати
на исту функцију.
Члан 26.
Извршни одбор је надлежен да:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

доноси план и програм рада за календарску годину и руководи радом
Удружења.
организује редовно обављање делатности Удружења,
одлучује о висини чланарине,
доноси одлуку о почасним члановима,
одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог већине чланова Извршног одбора и
припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на
усвајање,
одлучује о додели признања организацијама и појединцима у складу са
критеријумима које је донела Скупштина,
решава о иницијативама за пријем у чланство,
решава о предлозима за иступање чланова из Удружења,
сарађује и одржава везе са другим организацијама, заједницама и
Удружењима,
предлаже Скупштини акте о удруживању, оснивању других правних
субјеката, статусним променама или престанку рада Удружења,
одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана
25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног
заступника удружења за тај поступак;
одлучује о другим питањима за која нису, Законом или овим Статутом,
овлашћени други органи Удружења.

Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутно проста већина чланова, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 27.
Председник Скупштине Удружења је уједно и председник Извршног одбора.
Мандат Председника траје исто као и мандат Извршног одбора и може бити
поново биран на исту функцију.
Члан 28.
У случају спречености, дуже одсутности, или неспремности члана Извршног
одбора да обавља своју функцију, ради обезбеђења нормалног функционисања
и одлучивања, Извршни одбор, може да кооптира највише до 1/3 својих
чланова, о чијем статусу се изјашњава Скупштина на свом првом заседању.
Члан 29.
Извршни одбор, у случају краће или дуже спречености Председника Извршног
одбора да обавља своју функцију, може, на одређено време, комплетна или
делимична овлашћења да пренесе на другог члана Извршног одбора.
2. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 30.
Надзорни одбор је колективни орган који врши надзор (контролу) над радом и
финансијским пословањем Удружења и о уоченим неправилностима, без
одлагања, обавештава Извршни одбор.
Члан 31.
Надзорни одбор броји 3 (три) члана.
Председника и чланове Надзорног одбора бира и и разрешава Скупштина
Удружења.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 32.
Чланови Надзорног одбора се бирају на период од 4 (четири) године, а по
истеку мандата могу бити поново бирани.
3. ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА
Члан 33.
Заступникa Удружења Граховљана и пријатеља Босанског Грахова именује
Скупштина на пероид од 4 (четири) године, са могућношћу избора на још један
мандатни пероид и он обавља следеће послове:

•
•
•
•
•
•

представља, заступа и потписује Удружење у свим пословима из
делатности Удружења,
ради на припреми материјала за седнице Извршног одбора и Скупштине
Удружења,
организује и води целокупно текуће пословање и стара се, да се оно
обавља у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима,
врши наредбодавна права за извршење финансијског плана, и одговара
за израду периодичних и годишњих обрачуна и извештаја о пословању,
заступа Удружење у свим имовинским и другим правним односима, ако за
поједина питања не овласти друго лице,
врши и друге послове утврђене овим Статутом, и другим општим актима
по одлуци Извршног одбора и Скупштине Удружења.

VIII СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА
Члан 34.
За остварење циљева, задатака и програма рада Удружења, потребна
материјална средства обезбеђују чланови Удружења.
Удружење може стицати ствари, средства и права и из других извора:
чланарине, пројеката, организације културних манифестација, спонзорства и
донаторства.
Средства Удружења се распоређују финансијским планом.
Новчана средства воде се на жиро рачуну Удружења код пословне банке.
Члан 35.
Имовином Удружења управљају органи Удружења и одговорни су за њено
коришћење и располагање.
Члан 36.
Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова прибавља средства
односно обавља привредну делатност: 8211–комбиноване канцеларијско–
административне услуге.
(припрема и корекција докумената, куцање и обрада текста, организовање
састанака и манифестација).
Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова може почети са
непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар
привредних субјеката.
Члан 37.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити
искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове
редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених
пројеката.
IX

ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ

Члан 38.
Рад Удружења је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду
и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација,
сајтова, истицањем на огласној табли у просторијама Удружења, саопштења за
јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима
на седници Скупштине удружења.
Члан 39.
У циљу обавештавања јавности о раду, седницама органа управљања, по
правилу може присуствовати свако заинтересовано лице (члан Удружења или
треће лице).
Јавност може бити искључена само изузетно, ако се на седници органа
управљања расправља о питањима које представљају пословну тајну
Удружења.
Одлуку о томе која питања представљају пословну тајну, доноси Извршни
одбор.
X

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 40.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним
законом.
Члан 41.
У случају престанка рада имовина Удружења ће се одлуком Скупштине
Удружења Граховљана и пријатеља Босанског Грахова пренети на домаће
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних
циљева.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 43.
Статут ступа на снагу даном доношења, т.ј. када га усвоје чланови Скупштине
Удружења Граховљана и пријатеља Босанског Грахова.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Завичајног клуба
Граховљака и Ливњака у Београду, који је усвојен у Београду 20. марта 1995.
године на седници Скупштине Завичајног клуба Граховљака и Ливњака у

Београду, као и измене и допуне истог Статута које су донете на седници
Скупштине Завичајног клуба Граховљака и Ливњака у Београду, у Београду 23.
фебруара 2008. године.

Удружење Граховљана
и пријатеља Босанског Грахова
СКУПШТИНА

____________________
( Бранко Ћешић,
председавајући )

