
 У складу са одредбама члана 12. Закона о удружењима ("Службени гласник 
РС", број 51/09) и члана 9. Статута, Скупштина удружења "ХММ..." на четрдесетдеветој 
седници одржаној дана 20. јануара 2019. године у Новом Саду утврдила је пречишћен 
текст Статута удружења "ХММ...". 
 Пречишћен текст Статута удружења "ХММ..." обухвата: 1. Статут удружења 
"ХММ..." донет на Оснивачкој скупштини одржаној дана 7. априла 2011. године у Новом 
Саду, 2. Одлуку о изменама и допунама Статута удружења "ХММ...", усвојену на 
тридесетдругој седници Скупштине одржаној дана 3. фебруара 2016. године у Новом 
Саду и 3. Одлукку о изменама и допунама Статута удружења "ХММ...", усвојену на 
четрдесетдеветој седници одржаној дана 20. јануара 2019. године у Новом Саду. 
 
 

С Т А Т У Т 
УДРУЖЕЊА "ХММ..." 

(пречишћен текст) 
 
 

Област остваривања циљева 

 
Члан 1. 

 
 Удружење "ХММ..." је невладино и непрофитно удружење, основано на 
неодређено време ради остваривања циљева у области рада са децом и младима, 
културе и уметности, образовања, друштвеног активизма, заштите животне средине и 
заштите добробити животиња. 
 
 

Циљеви удружења 

 
Члан 2. 

 
 Циљеви Удружења су: подстицање и развој креативног мишљења код деце, 
кроз организовање различитих програма и израду и издавање едукативних материјала; 
оснаживање младих да преузму активну улогу у сопственом развоју и развоју друштва, 
пружањем подршке у рализацији њихових идеја и активности; развој и унапређење 
културе и уметности, нарочито промоцијом нових облика уметничког стваралаштва; 
подстицање индивидуалног развоја реализовањем образовних програма базираних на 
активним методама учења и израдом и издавањем различитих едукативних 
материјала; истраживање и афирмација друштвеног активизма, као основе 
унапређења садашње и будуће људске заједнице; ангажовање на пољу очувања, 
заштите и унапређења животне средине; подизање свести о добробити и правима 
животиња и залагање да се заштита добробити животиња препозна као активност од 
општег интереса и значаја. 
 

Члан 3. 
 
 Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 
1) иницира, припрема и реализује програме из области рада са децом и младима, 
културе и уметности, образовања, друштвеног активизма, заштите животне средине и 
заштите добробити животиња; 
2) објављује електронске и штампане публикације из области рада са децом и 
младима, културе и уметности, образовања, друштвеног активизма, заштите животне 
средине и заштите добробити животиња, у складу са законом; 
3) израђује и објављује едукативне материјале, у складу са законом; 
4) прикупља и обрађује стручну литературу у области рада са децом и младима, 
културе и уметности, образовања, друштвеног активизма, заштите животне средине и 
заштите добробити животиња; 



5) организује, само или у заједници са другим удружењима и организацијама, стручне 
скупове, саветовања, семинаре, обуке, конференције, акције и друге облике активности 
у области рада са децом и младима, културе и уметности, образовања, друштвеног 
активизма, заштите животне средине и заштите добробити животиња; 
6) организује стручна лица за рад на стручним и истраживачким пројектима из области 
рада са децом и младима, културе и уметности, образовања, друштвеног активизма, 
заштите животне средине и заштите добробити животиња; 
7) користећи савремене медије, као канале за размену информација, промовише 
постигнућа и примере добре праксе на пољу сарадње у области рада са децом и 
младима, културе и уметности, образовања, друштвеног активизма, заштите животне 
средине и заштите добробити животиња; 
8) иницира, припрема и реализује програме сарадње и умрежавања са другим 
удружењима и организацијама, универзитетима, факултетима, стручним удружењима и 
неформалним групама у земљи и иностранству. 
 
 

Назив и седиште 

 
Члан 4. 

 
 Назив Удружења је: "ХММ...". 
 Назив Удружења на енглеском језику је: "HMM...". 
 Скраћени назив Удружења је: "ХММ...". 
 Удружење има седиште у Новом Саду. 
 Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
 
 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

 
Члан 5. 

 
 Члан/ица Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве и Статут 
Удружења и поднесе пријаву за учлањење Скупштини Удружења. 
 Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење 
уз прилагање оверене изјаве о давању сагласности његовог законског заступника. 
 За лице млађе од 14 година живота из става 1. овог члана пријаву подноси 
његов законски заступник. 
 

Члан 6. 
 
 Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења (у даљем тексту: 
Скупштина), и о томе обавештава подносиоца пријаве. 
 Скупштина бира овлашћено лице које води евиденцију чланова/ица Удружења. 
  
 Члан/ица може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. За 
иступање малолетног лица није потребна сагласност законског заступника. 
 Чланство у Удружењу може престати: због дуже неактивности члана/ице, 
непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. 
 Одлуку о предстанку чланства доноси Скупштина. 
 Члану/ици се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет 
предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 
 Члан/ица има право жалбе на одлуку Скупштине, коју подноси у року од 15 дана 
од дана пријема одлуке о престанку чланства. 

 
Права, обавезе и одговорности чланова/ица 

 
Члан 7. 



 
 Члан/ица Удружења има право да: 
1) равноправно са другим члановима/ицама учествује у остварењу циљева Удружења; 
2) нeпосредно учествује у одлучивању на Скупштини; 
3) бира и буде биран у органе Удружења; 
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 
 
 Члан/ица 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 Скупштина. 
 

 
Управљање удружењем 

 
Члан 8. 

 
 Органи Удружења су: Скупштина и Заступник/ца Удружења (у даљем тексту: 
Заступник/ца). 
 

Члан 9. 
 
 Скупштину чине сви чланови и чланице Удружења. 
 
 Редовна седница Скупштине одржава се најмање два пута годишње. 
 Ванредна седница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне 
трећине чланова/ица Удружења. Иницијатива се подноси Заступнику/ци и 
Председнику/ци Скупштине у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се 
разматрање предлаже. 
 Седницу Скупштине сазива Председник/ца Скупштине, писаним обавештењем о 
месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда. Седницом председава 
Председник/ца Скупштине. 
 
 Скупштина: 
1) доноси план и програм рада и стара се о спровођењу циљева Удружења; 
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
3) организује редовно обављање делатности Удружења; 
4) бира и разрешава Председника/цу и два Заменика/це Председника Скупштине; 
5) бира лице овлашћено за вођење евиденције чланова Удружења; 
6) поверава посебне послове појединим члановима/ицама Удружења; 
7) најмање једном годишње припрема и усваја извештај о раду; 
8) доноси финансијске одлуке; 
9) најмање једном годишње припрема финансијски план и извештај и усваја га; 
10) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 
11) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 
12) 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; 
13) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени 
други органи Удружења. 
 
 Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 
чланова/ица. 
 Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова/ица. 
 За одлуке о изменама и допунама Статута, Статусним променама и престанку 
рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова/ица. 



Заступање удружења 

 
Члан 10. 

 
 Удружење има једно лице овлашћено за заступање Удружења, а то је 
Председни/ца Скупштине. 
 Председник/ца заступа Удружење у правном промету и  има права и дужности 
финансијског налогодавца. 
 
 Заменици/це Председника су овлашћени да, у одсуству Председника/це,  
обављају све послове везане за функционисање и рад удружења, без права и обавеза 
која су законом одређена као права и обавезе законског заступника. 
 

 
Јавност рада 

 
Члан 11. 

 
 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. 
 

 
Савези  

 
Члан 12. 

 
 Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контаке и сарађује са 
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 
 Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и 
иностранству. Одлуку о удруживању доноси Скупштина. 
 

 
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

 
Члан 13. 

 
 Удружење може прибављати средства за остваривање циљева од чланарине, 
добровољних прилога, донација и поклона,  финансијских субвенција и на други 
законом дозвољен начин. 
 
 Годишњи обрачун и извештаје о активностима Удружења Скупштина подноси 
чланству на седници Скупштине. 
 
 

Привредна делатност којом се стиче добит 
 

Члан 14. 
 

 Удружење прибавља средства обављајући превредну делатност: 8559 - остало 
образовање.  



Удружење може почети са обављањем ове делатности тек након извршеног 
уписа у Регистар привредних субјеката. 

  
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво 

за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и 
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  

 
 

Престанак рада удружења 
 

Члан 15. 
 
 Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
 У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно 
правно лице које је основано ради остваривања истих или слићних циљева. Скупштина 
ће одлуком о престану одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 
 

 
Изглед и садржина печата 

 
Члан 16. 

 
 Удружење има печат правоугаоног облика на којем у горњем левом углу пише 
на српском језику чилиричним писмом: ХММ..., а уз десну ивицу на српском језику 
ћириличним писмом исписано је: НОВИ САД. 
 

 
Симболи визуелног идентитета 

 
Члан 17. 

 
 Удружење има лого: 

 
 
 Лого је  зелене боје, а натпис "Нови Сад" наранџасте боје. 
 

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 усвајања.  
 
 
 

Председник  Скупштине 
 

__________________________________ 


