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У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима, (“Службени гласник
Републике Србије”, број 51-09), Скупштина чланова “СВЕТОСАВЉЕ" на седници одржаној
дана 08.05.2014.године у Зрењанину доноси:
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„ СВЕТО СА ВЉ Е”

ПРЕАМБУЛА
“СВЕТОСАВЉЕ" (у даљем тексту: Организација) је основана као нестраначка,
невладина, непрофитна организација.
Овим Статутом уређују се циљеви Организације, задаци и начин остваривања ових
циљева, назив и седиште, организациона структура, начин управљања и начин финансирања,
као и други елементи од значаја за рад Организације.
Рад Организације je јаван.

ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 1.
Развијање духа светосавља, духа доброчинства, материјалног препорода, истинољубља,
културног уздизања, развијање хуманизма и човекољубља као животних принципа, како сваке
индивидуе понаособ, тако и у колективном духу, философије и идеала Српског народа, а ради
очувања националног идентитета и очувања традиције, посебно исказане кроз дух Светосавља
као највишег одраза оног узвишеног и племенитог у Српском националном бићу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 2.
Постављене циљеве Организација ће остваривати постављањем задатака на следећи
начин:
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Организовањем хуманитарних балова, сусрета, коктела, скупова и концерата;



Оснивањем добротворних, хуманитарних фондација за талентоване ученике, студенте,
научнике и професоре;



Opганизовањем трибина, семинара и округлих столова од интереса за ширу друштвену
заједницу;



Радом на развијању свести о начелима светосавља, хуманости, културе, људских права,
демократије и јавног информисања;



Објављивањем књига, часописа, публикација, аудио и видео издања, приручника, билтена,
хронологија, статистичких прегледа о светосављу, хуманости, култури, људским правима
демократији и јавном информисању, у складу са законом;



Сарадњом са другим удружењима грађана, невладиним организацијама, фондацијама,
државним и приватним фирмама, образовним институцијама, културним установама,
амбасадама, спортистима, уметницима, духовним центрима у земљи и иностранству;



Сарадњом са талентованим ученицима, студентима и професорима;



Организовањем промотивних активности организације;



Сарадњом са локалном самоуправом;



Удруживањем у савезе и међународне организације у складу са законом.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 3.
Назив организације je: „СВЕТОСАВЉЕ“.
Организација има седиште у Зрењанину, у улици Краља Петра I број 6.
Организација своју делатност остварује у свим градовима на територији Србије.
Организација je правно лице, са правним обавезама и одговорностима које произилазе из
Устава, закона и овог Статута.
У оквиру Организације делује секција "Светосавска омладина", која је саставни део
Организације.
Организација има печат округлог облика на којем около пише: “СВЕТОСАВЉЕ”, a у
средини je слика Светог Саве.
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УСЛОВИ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА
Члан 4.
Чланство у Организацији je добровољно a одлуку о пријему нових чланова доноси
Скупштина Организације на предлог Управног Одбора и то простом већином гласова.
Чланови удружења могу бити она лица која својим понашањем и делањем доприносе
ширењу духа Светосавља.
Члан организације може бити свако лице које je пунолетно и које прихвата циљеве и
Статут Организације.
Малолетно лице са навршених 14 година живота, које прихвата циљеве и Статут
Организације, може постати члан организације уз изјаву о давању сагласности његовог
законског заступника у складу са законом.
Страни држављанин може такође постати члан Организације под условом да прихвата
циљеве и Статут Организације.
Члан 5.
Заинтересовано лице се кандидује за чланство у Организацији потписивањем
приступнице, а постаје члан одлуком Скупштине Удружења.
Чланство се о раду организације обавештава путем записника са састанака организације,
док се остала јавност о раду организације обавештава путем саопштења за јавност и на други
погодан начин.
Члан 6.
Права и обавезе чланова организације су


да у оквиру организације покрећу и разматрају сва питања из делатности организације



да бирају и буду бирани у органе организације



да дају сугестије, мишљења и примедбе на рад органа организације ради доношења
ваљаних одлука организације



да учествују у стручним активностима организације



да остварују увид у рад организације и његових органа



да учествују у утврђивању планова и програма рада



да учествују у обезбеђивању средстава за рад путем плаћања чланарине



да плаћају годишњу чланарину у коју одреди Управни одбор Организације.
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Члан 7.
Чланство се о раду и активностима Удружења обавештава путем извештаја чланова
Управног одбора који су у обавези да информишу све чланове Скупштине Удружења о свим
битним дагађањима и акцијама између две седнице Скупштине.
Остала јавност се о раду Удружења обавештава путем средстава јавног информисања и
на друге погодне начине.
Члан 8.
Члану може престати чланство
 ако писмено то захтева
 смрћу
 престанком рада организације
 нарушењем угледа Организације и недоличним иступањем или радом у удружењу или ван
њега.
 Непоштовањем Статута организације и обавеза које из њега произилазе
 Искључењем из чланства.

ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНСТВА
Члан 8а.
На предлог Управног одбора, Скупштина чланова доноси одлуку о искључењу члана из
чланства у Организацији.
Члан „Светосавља“ може бити искључен из чланства уколико не измирује обавезе
уплате чланарине.
Члан 8б.
Члан „Светосавља“ који је искључен из чланства, нема право на потраживања по основу
претходне уплаћене чланарине од Организације.

ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 9.
Органи организације јесу:
 Скупштина,
 Управни одбор,
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 Председник организације.
Посебан део организације јесте секција Светосавска омладина.

СКУПШТИНА ЧЛАНОВА
Члан 10.
Скупштину чланова чине сви чланови Организације, било да су оснивачи, било да су
накнадно приступили Организацији. Скупштина je највиши орган Организације.
Скупштина организације сазива се најмање једном годишње. За рад скупштине потребно
je присуство 1/3 броја чланова Организације. Обавезно je присуство бар једног члана управног
одбора, док остали чланови овлашћењем могу именовати представника, који ће присуствовати
скупштини уместо њих.
Скупштина своје одлуке доноси простом већином присутних чланова Организације.
Скупштина именује председника организације који, мора бити члан Организације.
У оквиру свог делокруга рада, скупштина Организације:
1. доноси статут и врши измене и допуне статута,
2. именује и разрешава чланове Управног одбора,
3. доноси одлуку о пријему нових чланова,
4. усваја извештаје Управног одбора,
5. доноси програме деловања и усваја и доноси финансијске извештаје,
6. одлучује о сарадњи са другим организацијама и институцијама и о повезивању са
другим организацијама или удружењима у асоцијације и слично.
Члан. 11.
Скупштина може ради повећања ефикасности свог рада образовати комисије које ће
пратити рад одређеним питањима и предлагати предузимање мера и доношење одлука.
Члан 12.
При одлучивању о статусним променама и изменама статута Организације, потребна je
већина гласова укупног броја чланова организације. Предлог за измену статута може поднети
Управни одбор или најмање четири члана Организације.
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Скупштина доноси одлуку о престанку рада удружења и о начину преношења имовине
коју организација евентуално буде поседовала у тренутку престанка свог рада, у ком случају
одлука Скупштине мора да садржи и имена лица или организација или правних лица на које се
преноси имовина организације.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 13.
Управни одбор je орган управљања и има 11 (једанаест) чланова од којих 3 (три) члана морају
бити женског пола.
Члан Управног одбора мора бити члан Организације.
Члан Управног одбора се бира на период од 4 (четири) године.
Управни одбор своје одлуке доноси простом већином гласова чланова.
Управни одбор доноси пословник о свом раду.
Члан 14.
Управни одбор именује лице овлашћено за заступање Организације и секретара
Организације, одлучује о висини чланарине, управља текућим пословањем и доноси одлуке у
име и за рачун Организације осим оних одлука које су у надлежности Скупштине и
Председника Организације и предлаже Скупштини евентуалне измене и допуне Статута.
ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 15.
Председник Организације заступа Организацију, представља Организацију у контактима
са другим Организацијама и Удружењима, руководи радом организације, сазива седнице
Скупштине Организације и учествује у раду Управног одбора.
Председник Организације je уједно и председник Скупштине.
Председник Организације се нарочито стара о предузимању мера на праћењу
финансијског пословања Организације и дужан je да свој рад непосредно координира са радом
Управног одбора.
Председник Организације може одређене послове из свог делокруга пренети на друга
лица која у том случају имају руководећа овлашћења у оквиру пренетих надлежности.
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Председник Организације се бира на период од 4 године.

СВЕТОСАВСКА ОМЛАДИНА
Члан 15а.
Секција Светосавска омладина оснива се ради реализације општих циљева Организације,
посебних циљева секције и другостепених циљева.
Општи циљеви Светосавске омладине исти су као и циљеви целе Организације.
Посебни циљеви Светосавске омладине јесу популаризација општих циљева
Организације међу омладином и промоција значаја хуманитарног рада међу млађим члановима
Организације
Другостепени циљеви су упознавање младих чланова Светосавља са демократским
процедурама и њихово оспособљавање за рад у колективним органима, самостално доношење
одлука и подстицање на друштвени активизам.
Светосавску омладину чине чланови Организације, који су у старосном добу од 14 до 27
година.
Светосавска омладина има посебан подрачун у оквиру текућег рачуна Организације.
Члан 15б.
Светосавска омладина доноси одлуке на седници Скупштине, коју чине сви чланови
секције.
Кворум за рад Скупштине јесте већина од укупног броја чланова секције. Скупштина
одлучује већином гласова присутних чланова.
Скупштина бира на годину дана трочлани Одбор, који припрема и води седнице
Скупштине.
Одбор одлучује већином гласова.
Одбор бира председника, који председава и седницама Скупштине.
Одлуке Скупштине и Одбора Светосавске омладине нису извршне без писаног
одобрења Управног одбора Светосавља.
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ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 16.
Организација средства за рад стиче из чланарине коју прикупља од својих чланова, од
добровољних прилога, поклона и завештања, домаћих правних и физичких лица, буџета
друштвено - политичких заједница, као и других извора у складу са законом.
О располагању стеченом имовином Организације одлучује Управни одбор Организације.
У случају престанка рада Организације, имовина која буде постојала преноси се
актуелним члановима једнаком сразмером сувласништва.
Члан 17.
Организација може да врши све активности којима се остварују циљеви утврђени овим
статутом.
Организација може непосредно да обавља и следеће привредне активности којима стиче
добит а које су у вези са статутарним циљевима, мањег су обима и у потпуности су усклађени
са законом којим се уређује класификација делатности:
Као претежну делатност у смислу претходног става, удружење ће обављати делатност:
9609 Остале непоменуте личне услужне делатности
Осим претежне делатности удружење може обављати и следеће делатности као
посредне: Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација; Издавање
новина,Издавање часописа и сличних периодичних издања;Издавање звучних записа;Остала
издавачка делатност;Штампање новина;Штампање, на другом месту непоменуто;Књиговезачки
и завршни радови;Репродукција и слагање; Остале активности у вези са
штампањем;Репродукција
звучних
записа;Репродукција
видео
записа;Репродукција
компјутерских медија;Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом;Остала
трговина на мало у специјализованим продавницама;Делатност путничких агенција и
туроператора, помоћ туристима, на другом месту непоменута; Активности у вези са
некретнинама;Активности у вези са некретнинама за сопствени рачун; Развој пројеката о
некретнинама;Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун;Изнајмљивање некретнина;
Активности у вези са некретнинама за туђ рачун;Агенција за некретнине;Управљање
некретнинама за туђ рачун;Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и
компјутере;Изнајмљивање
осталих
машина
и
опреме
на
другом
месту
непоменуто;Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, на другом месту
непоменуто;Компјутерске и сродне активности;Пружање савета у вези са компјутерском
опремом;Пружање савета и израда компјутерских програма;Обрада података; Изградња база
података;Остале пословне активности;Правни, рачуноводствени и књиговодствени послови,
консалтинг и холдинг-послови,Правни пословиОстали правни послови;Рачуноводствени и
књиговодствени послови и послови контроле, саветодавни послови у вези са
порезом;Истраживање тржишта и испитивање јавног мнења;Консалтинг и менаџмент
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послови;Реклама
и
пропаганда;Приређивање
сајмова;Остале
услуге
рекламе
и
пропаганде;Секретарске и преводилачке активности;Остале пословне активности, на другом
месту непоменуте; Образовање одраслих и остало образовање на другом месту
непоменуто;Делатност осталих организација на бази учлањења, Остале услужне делатности на
на другом месту непоменуте
Организација нема право да остварену добит од привредне или друге делатности
расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа Удружења, запосленима или
повезаним лицима при чему се повезаним лицима сматрају сва лица која су као таква утврђена
законом којим се уређују привредна друштва.
Организацијаможе отпочети са непосредним обављањем делатности из става 2. овог
члана одмах након уписа делатности у Регистар привредних субјеката Републике Србије

Члан 18.
О располагању стеченом имовином Удружења одлучује Скупштина Удружења.
Имовина Удружења може да се користи једино за остваривање његових статутарних
циљева.
Имовина Удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима
органа Удружења, запосленима или са њима повезаним лицима.
Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена у погледу забране
расподеле добити удружења.
Одредбе из става 2. и 3. овог члана не односе се на давање пригодних примерених
награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења
(путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату
зарада запослених.

ПРЕСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 19.
Организација престаје са радом:




Одлуком органа утврђених Статутом организације;
Ako се број чланова смањи испод броја 10;
Ако je Организацији забрањен рад из разлога утврђених законом.

Члан 20.
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Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране оснивача a примењиваће се од дана
уписа у регистар код надлежног органа.

У Зрењанину, 08.05.2014.год.

Председавајући Организације
__________________________
Будимир Јовановић
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