
У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима ("Службени лист РС", бр. 51/09), 
на оснивачкој скупштини одржаној 12.10.2020.год. у Аранђеловцу усвојен је:

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА “Аранђеловчани & Аранђеловчанке”

Члан 1.

Удружење “Аранђеловчани & Аранђеловчанке“ (у даљем тексту: Удружење) је хуманитарно,
независно,  невладино  и  непрофитно  удружење,  основано  на  неодређено  време  ради
остваривања циљева у области остваривања уставом загарантованих права свих грађана,
заштите животне средине као и добробити људи и животиња.

Члан 2.

Циљеви Удружења су: 

1. унапређење квалитета живота грађана.
2. решавање  и  регулисање  важних  друштвених  питања  попут  здравствене  заштите,

образовања,  културе  и  заштите  културне  баштине,  природе,  природних  ресурса,  као  и
смањења сиромаштва.

3. допринос друштвеној и економској интеграцији и развоју креативног и цивилног сектора
ради побољшање социјалне и економске позиције припрадника угрожених група.

4. допринос изградњи културе одговорног друштва, толеранцији и друштвеној инклузији.
5. организовање  инклузивних  пројеката  неформалног  образовања  ради  унапређења

професионалих  компетенција  младих,  особа  без  трајног  запослења,  жена,  особе  са
инвалидитетом …

6. деловање на пољу друштвеног активизма, омладинске политике, интеркултурног дијалога.
7. постизање  равнотеже  између  индивидуалних  слобода,  које  чине  основу  модерног,

демократског друштва, и остварења друштвене правде.
8. обнова темељних демократских вредности у свим областима друштвеног живота.
9. стварање  нове  политичке  културе  и  демократске  обнове  политичке  сцене  засноване  на

принципу  међусобног  уважавања,  толеранције  и  стручности,  укључивањем  у  политички
живот већег броја људи од професионалног и личног интегритета.

10. децентрализација и деконцентрација власти као основ развоја демократског,  слободног и
отвореног друштва.

11. подршка слободним и одговорним медијима.
12. унапређење  положаја  угрожених  друштвених  група  и  јачање  концепта  друштвене

одговорности.
13. организовање хуманитарних акција.
14. прикупљање хуманитарне помоћи и донација као и њихова подела.
15. промовисање омладинских идеја.
16. подстицање  грађана  на  активно  деловање  и  учествовање  у  друштву  и  самостално

решавање  проблема.
17. развијање културе као и спортске и академске свести, неформално.
18. међународна сарадња и мобилност грађана.
19. едукација и стручно усавршавање младих и других стручњака.  



20. заштита и побољшање животне средине.
21. јачање капацитета организација које се баве заштитом животне средине.
22. развој  еколошке  свести  јавности  као  и  јавно  залагање  за  промену  навика  у  погледу

коришћења и чувања природних ресурса увођењем концепта одрживог развоја.
23. залагање за унапређивање правне заштите паса, мачака и других животиња.
24. образовни  рад  на  развоју  свести  код  људи  у  области  заштите  паса,  мачака  и  других

животиња.
25. залагање за спречавање и за санкционисање злостављања паса, мачака и других животиња.
26. организација пружања стручне помоћи животињама и људима у њиховим односима према

животињама.
27. унапређивање хуманог односа човека према животињама и допринос њиховој добробити.
28. окупљање родитеља који  имају  децу  са  сметњама  у  развоју  (са  сметњама  у  телесном  и

менталном  развоју),  грађана  хуманиста,  донатора,  спонзора  и  стручњака,  који  желе  да
помогну акције удружења ради социјализације, рехабилитације, интеграције у друштвену и
радну средину деце са сметњама у развоју.

29. развијање програма за укључивање деце и омладине са сметњама у развоју у све сегменте
друштвеног и економског живота.

30. развијање сервиса подршке за пружање услуга за дeцу и омладину са сметњама у развојуцу и омладину са сметњама у развоју
31. унапређење остваривања људских права, са посебним акцентом на права деце и младих са

сметњама у развоју и њихових породица.
32. иницирање и пружање помоћи у организовању дневних и полудневних боравака за децу и

омладину са сметњама у развоју.
33. истицање  значаја  раног  откривања,  дијагностиковања,  рехабилитације  и  социјализације

деце са сметњама у развоју.
34. рад на информисању шире јавности о свим проблемима који су везани за развој деце са

сметњама у развоју.
35. иницирање нових идеја и активности у раду које носи савремени приступ у циљу заштите

деце и омладине са сметњама у развоју.
36. едуковање грађана  стављањем на  јавни  увид  законом  прописаних  права  и  регулативе  у

циљу  максималног  искориштења  истих  у  њиховим оквирима  од  стране  грађана, а  ради
побољшања квалитета живота појединаца, а самим тим и целокупног друштва.

37. едукација и проширивање свести грађана о важности здраве исхране деце и одраслих, као и
физичкој активности, а нарочито у природи. 

38. организовање активности и социјализацију кроз дружења, шетње и вежбање у природи.
39. објављивање  електронских  и  штампаних  публикација  са  циљем  популаризације  свега

наведеног у статуту.
40. борба  за  основна  људска  права  загарантована  демократским  оквирима  са  нарочитим

акцентом на слободу јавног изразавања  различитих мишљења и идеја, а кроз организовање
јавних расправа, дебата и трибина.

41. унапређење образовања и васпитања и подизања свести за квалитенијим образовним 
системом, као и едукација друштва заснована на организовању стручних активности, 
учествовања и самосталним израђивањем пројеката, развоја интердисциплинарности у 
настави.

42. заштита животне средине, обновљивим изворима енергије, едукација грађана предшколске,
школске  и  омладине,  подизању  друштвене  свести  о  потреби  помоћи  угроженим
породицама, смањењу младе образоване популације која одлази из Србије кроз ангажовање
младих и стицања искуства  кроз  волонтерски рад у оквиру друштвено корисних акција,
напретку ИТ технологије, њихових примена и популаризације ових наука.

43. сарадња  са  Универзитетима,  школа,  стручним  удружењима  и  другим  организацијама  у
земљи и иностранству које се баве истим областиима.



44. организација самостално или заједнички са другим сродним организацијама донаторских
скупова,  едукативних  и културних приредби ради прикупљања средстава  за  реализацију
својих хуманитарних пројеката.

45. подстицање  на  научни  и  стручни  рад  своје  чланове,  реализација  научних  и  стручних
истраживања у области информатике и рачунарства, као и едукацију младих људи у томе.

46. организација волонтерских акција за рад у свим областима којима се Удружење бави. 
47. одавање признања правним и физичким лицима која су се истакла у помагању Друштва.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1. организује истраживања у областима важним за Друштво;
2. спроводи медијске кампање како би обезбедилo утицај у јавности;
3. организује образовне активности (скупове, семинаре, трибине и сл.);
4. подиже  оптужнице  против  физичких  или  правних  лица  одговорних  за  кршење  правних

прописа који штите животиње и животну средину;
5. објављује информације путем сајта, летака, књига и других публикација која су везана за

остваривање циљева Друштва;
6. саветује и информише грађане о различитим питањима која се тичу заштите паса, мачака и

других животиња и заштите животне средине;
7. сарађује  са  државном  управом  и  другим  надлежним  организацијана  и  институцијама  у

правцу унапређивања заштите животиња и животне средине;
8. оснива нове и пружа подршку постојећим организацијама са истим или сличним циљевима

и делатностима.

Члан 4.

Назив Удружења је: “Аранђеловчани & Аранђеловчанке“

Удружење има седиште у Аранђеловцу, Вука Караџића 6

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије .

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе 
пријаву за учлањење Управном одбору.

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 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе обавештава подносиоца пријаве. 
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана, непоштовањем одредаба овог Статута 
или нарушавањем 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 7.

Члан Удружења 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;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде благовремено 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;
4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Заступник.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на
образложени  предлог  Управног  одбора,  као  и  на  писмену  иницијативу  најмање  једне  трећине
чланова. 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 изабрано јавним гласањем на почетку седнице. 
Скупштина:

1. доноси план и програм рада;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. усваја и друга општа акта удружења;
4. бира и разрешава чланове Управног 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 чланства. Скупштина 
одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута 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.
Мандат чланова Управног одбора траје четри године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника. Његов мандат траје као и мандат УО 4
године, и могу се поново бирати на исту функцију.

Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца.

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 2. 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 једна половина чланова,  а одлуке
доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 12.

Скупштина  и  Управни  одбор  могу  доносити  одлуке  коришћењем  средстава  електронске
комуникације и колаборације према правилима наведеним у овом члану.

Виртуалне седнице се могу одржати посредством било којих средстава електронске комуникације
који омогућују потврду идентитета чланова и омогућавају свим члановима приступ дискусијама и
гласању.

Пре подношења предлога за гласање може се отворити дискусија. Дискусија мора бити отворена
минимум 3 дана, након чега се подноси коначан предлог.

Предлог мора бити отворен за гласање минимум 3 дана, и мора имати дефинисан датум и време
затварања гласања.

Гласања по предлозима о изменама и допунама Статута морају бити отворена минимум 7 дана.

Чланови могу образложити разлог због кога дају одређени глас.

Чланови могу у било ком тренутку, докле год је гласање отворено, променити свој глас.



Након затварања гласања доноси се  одлука о предлогу,  и прави се записник  који се  усваја  на
следећој регуларној седници органа.

Одлука је пуноправна ако је гласало минимум половина чланова органа.

Предлог  се  прихвата  већином  гласова,  осим  за  измене  и  допуне  Статута  када  је  потребна
двотрећинска већина.

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, односно путем саопштења за јавност или
на други примерени начин.

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, о чему одлуку доноси Скупштина

Члан 15.

Удружење прибавља средства од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона ( у новцу
или  натури),  финансијских  субвенција,  оставина,  камата  на  улоге,  закупнине,  дивиденди,
конкурисањем пројеката код државних органа, ЕУ фондова или фондација и из других извора у
складу са законом, и на друге законом дозвољене начине.

Члан 16.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање
циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

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

Члан 18.

Удружење има печат округлог облика на којем је около написано:

Удружење Аранђеловчани & Аранђеловчанке,

У средини слика „Старог здања“, на дну Аранђеловац.

Члан 19.

Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.



Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењу.

У Аранђеловцу, 12.10.2020.

Председавајући оснивачке
скупштине Удружења

Иван Ивановић
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