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(Дорађен текст по одлукама Инцијативног одбора ) 
У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист 
РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној   01.12.2018. , усвојен је следећи  
 

СТАТУТ 
 

Удружења грађана „ФУТОШКА ИНИЦИЈАТИВА“ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1. 

 
Удружење грађана “ФУТОШКА ИНИЦИЈАТИВА“ (у даљем тексту: Удружење) је 
добровољно, невладино удружење, основано на неoдређено време, ради 
остваривања циљева предвиђених програмом удружења.  
То ће долазити посебно до изражаја у области:  
 
-  уређење приобаља Дунава,  

-  планско озелењавање насељеног места и пошумљавање атара,  

-  саветодавна и правна помоћ становницима Футога,  

-  едукације путем течајева, семинара и радионица,  

-  иницирање формирања задруга и јачање задругарства,  

-  саветодавна помоћ из области: пољопривреде, економије и др.  

-  развој сеоског туризма,  

-  израда пројеката и реализација из oбласти деловања удружења  

-  заштита животне средине, 

-  уређивање пољских путева. 
-  хуманитарних акција 
 

Члан 2. 
 

Циљеви Удружења су унапређење живота и рада грађана Футога. 
Мисија Удружења је: стварање амбијента за стручнији приступ у планском и 
оперативном решавању многобројних проблема које оптерећују Футог. Едукација 
чланства за кориштење масовних комуникационих средстава, савремених метода 
прераде пољопривредних производа, развоја туризма, кориштење секундарних 
извора енергије и заштита животне средине. 
 

Члан 3. 
 
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:  
1) бави се унапређењем живота и рада грађана Футога;  

2) бави се заштитом животне средине  

3) организује течајеве, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике 
едукације у областима своје делатности;  
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4) организује акције за чишћење и заштиту природе, уређење обала Дунава, 
пошумљавање и озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине;  

5) организује бесплатну саветодавну и правну помоћ грађанима;  
6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим 
организацијама у земљи и иностранству које се баве истим или сличним 
делатностима.  
 

Члан 4. 
 

Назив Удружења је: Удружење грађана “ФУТОШКА ИНИЦИЈАТИВА“ .Назив 
Удружења на енглеском језику је: Association "Futoska initiative" Удружење има 
седиште у Футогу. Удружење своју делатност остварује на територији Футога.  
 

Члан 5. 
 
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и 
поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења. 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 Управни одбор и о томе без одлагања 
обавештава подносиоца пријаве. 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, непоштовања 
одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку 
чланства доноси Управни одбор. 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. 

 
Пунолетни 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.  
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 је дужан да:  
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;  
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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 и Управни одбор. Функцију заступника одобрава 
Председник УО. 
 

Члан 9. 
 
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.  
Скупштина се редовно састаје једном годишње.  
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог више од 
половине чланова Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине 
чланова скупштине или одлуком Председника. Уколико седницу захтевају чланови 
Скупштине, иницијатива се подноси Председнику у писаном облику и у њој се 
морају навести питања чије се разматрање тражи.Седницу скупштине сазива 
Председник Управног одбора најкасније у року од 30 дана од дана подношења 
захтева, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и 
предлогу дневног реда. Седницом председава Председник или члан Управног 
одбора кога, због одсуства или спречености одреди Председник. 
 
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 Председника Управног одбора који је уједно и члан 
Удружења;  

5) бира и разрешава чланове Управног одбора;  

6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај  
Управног одбора;  
7) разматра и усваја финансијски план и извештај;  

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.  
 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова са правом 
гласа(50%+1члан). Члансту се може омогућити и он-лине гласање као и писаном 
изјавом. Скупштина одлучује већином гласова чланова Удружења. 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 
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бира и опозива Скупштина. На Скупштини се бира Председник Управног одбора, 
два члана Управног одбора. Мандат чланова Управног одбора траје четири године 
и могу се поново бирати на исту функцију.  
 

 
Члан 11. 

 
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 
дужности финансијског налогодавца. Секретар је овлашћен да, у одсуству 
Председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и 
новчана документа у име Удружења. 
 

Члан 12. 
 

Управни одбор:  
1) Управни одбор броји 3 члана које бира Скупштина у складу са овим Статутом.  

2) Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке 
ради остваривања циљева Удружења;  

3) Организује редовно обављање делатности Удружења;  

4) Поверава посебне послове појединим члановима;  

5) Располаже финансијама Удружења;  

6) Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом 
иницијативом или на предлог најмање 1/3 чланова Удружења и припрема предлог 
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;  

7) 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;  

8) Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, 
овлашћени други органи Удружења.  
 
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање два члана, а одлуке 
доноси већином гласова свих чланова.  
 

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. 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 удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење се 
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може удружити са другим удружењем у држави, које се бави истом или сличном 
делатношћу. Удружење може приступити међународним удружењима исте или 
сличне делатности. 
 

Члан 15. 
 

Удружење прибавља средства од добровољних прилога, чланарина, донација и 
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.  
 

Члан 16. 
 
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге 
облике образовања везано за своју делатност, као и продајом секундарних 
сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине 
или производа насталих у оквиру едукативних радионица, као и других облика 
сродних акција које удружење обавља. Добит се може користити искључиво за 
остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења 
и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 
Члан 17. 

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

Члан 18. 
 

Након престанка рада удруженје ће имовину пренети на друго правно лице у 
складу са законом, одлуком скупштине. 
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима.  
 

Члан 19. 
 

Удружење има печат округлог облика на којем је ћириличним писмом исписано: 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ФУТОШКА ИНИЦИЈАТИВА", ФУТОГ. 

 
 
 
 
 

Председавајући  оснивачке 
скупштине Удружења  

 
________________________ 

Далибор Ћалић   


