
У складу са одредбама члана 10, 11. И 12. Закона о удружењима ( Службени лист РС, 
број 51/09), на оснивачкој скупштини одржано  23.04.2015  године, усвојен је следећи 

 
СТАТУТ 

Удружење грађана „Миријево“ 
 

 
Члан 1. 

Удружење грађана „Миријево“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

културе и историје Миријева. 

 

Члан 2. 

Циљеви удружења су пропагирање, ширење, развијање и упознавање шире популације 

људи са културом и историјом Миријева. 

 

Члан 3. 

Ради остваривања циљева Удружења нарочито: 

1) организује скупове, саветовања, предавања, трибине, програме, само или у сарадњи са 

надлежним институцијама, у складу са законом и циљевима удружења; 

2) сарадњом са сродним удружењима, установама и другим организацијама у земљи и 

иностранству; 

3) залаже се за ширење свести о свим аспектима културе и историје Миријева; 

4) организацијом и радом центра за прикупљање документације и информативног материјала 

из струке, промоцијом и издавањем штампаних публикација 

5) сарађује са аудио и ТВ станицама и са писаним, штампаним и електронским медијима 

6) окупља око себе и помаже у раду људи и организација који раде на циљевиудружења; 

7) промоција заштите дечијих права, права жена и уопште људских права 

8) промоција друштвено одговорног понашања појединаца и организација 

9) подршка хуманитарном раду 

10) популаризација волонтерског рада 

 

11) промоција демократских стандарда у политичком животу 



12) промоција и популаризација вредности цивилног друштва 

13) сви други циљеви који су од интереса за Удружење и ширу заједницу 

 

   
Члан 4. 

Назив Удружења је:  Удружење грађана „Миријево“ 
 
Удружење има седиште у Београд  , Витезова Карађорђеве звезде 46 
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 

Члан 5.  
Члан Удружења може постати свако ко прихвати циљеве Удружења и Статут и поднесе 
пријаву за учлањење Скупштини 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.  
Одлука о пријему у чланство дониси Скупштина и о томе 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 и због дуже неактивности члана, непоштовања 
одредава овог статута или нарушавања угледа Удружења. 
Одлука о престанку чланства доноси Скупштина. 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 на: 
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 информицан о раду и активностима Удружења 
 
Малолетни члан удружења има права из тачке 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; 
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 
3) обавља друге послове које му повери Скупштина. 
 
Члан 8. 
Орган Удружења је Скупштина. 
 



Члан 9. 
Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови. 
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се 
заказати на образложени предлог заступника Удружења, као и на иницијативу најмање 
једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси заступнику Удружења у 
писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 
Седницу скупштине сазива заступник Удружења, писаним обавештењем о месту и 
времену одржавања скупштине и предлога дневног реда. Седницом председава лице 
које буде, јавним гласање, изабрано на почетку седнице.  
Скупштина: 
1) дониси план и програм рада; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) усваја друге опште акте Удружења; 
4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје заступника Удружења; 
5) раматра и усваја финансијски план и извештај; 
6) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења. 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са 
правом гласа. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 
Удружења неопходно је двотрећинска вечина гласова присутних чланова. 
 
 

Члан 10. 
Рад Удружења је јаван. 
Скупштина 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 11. 
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 
удружењима, институцијама, установама и организацијама у земљи и иностранству. 
Удружење може приступити међународним удружењима, институцијама, установама и 
организацијама из области телевизијске, филмске, фотографске и мултимедијалне 

уметности чему одлуку доноси Скупштина. 
 
 
 

Члан 12. 
Удружење прибавља средства: 

- Чланарином 

- Добровољним прилогом 

- Донацијама и поклонима 



- Финанскијским субвенцијама 

- Котизацијама за семинаре и другим облицима едукације 

- И на други законит начин. 

 
Члан 13. 

Удружење може да прибавља средства и из привредне делатности. 
Удружење може почети са обављањем ове делатности тек након уписа у Регистар 
привредних субјеката. 
 
 

Члан 14. 
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. 
 

Члан 15. 
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева Удружења, као о у другим случајевима предвиђеним законом. 
 

Члан 16. 
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Републику Србију. 
 

Члан 17. 
Удружење има печат округлог облика на којем је около исписано:  Удружење грађана 
„Миријево“ Београд  Витезова Карађорђеве звезде 46 
 у средини „Миријево“ 

 
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 његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.  
 

 
Председавајући  

Оснивачке скупштине Удружења 
 

____________________________ 
Ненад Николић  

  


