
У складу са одредбама чл. 12. Закона о удружењима (Сл. гласник РС, бр. 51/2009 и 99/2011), као и 
одредбама чл. 10. и чл. 11. Статута Удружења „Народни парламент“ из Лесковца, скупштина 
Удружења „Народни парламент“ усваја следећи 

 

СТАТУТ 
 

Члан 1. 

Удружење „Народни парламент“ (у даљем тексту: „Удружење“) је самостална, добровољна, 
невладина непрофитна организација основана на неодређено време ради остваривања циљева у 
области јавног заступања, омладинске политике и заштите потрошача. 

 

Члан 2. 

Циљеви Удружења су: 

 Унапређење демократије, грађанског друштва и људских права 

 Јачање владавине права и смањење корупције 

 Примена принципа добре управе и изградња капацитета локалних самоуправа 

 Повећање нивоа запошљивости, запошљавања и развој предузетништва 

 Побољшање друштвеног положаја младих 

 Развој и заштита појединачних и колективних интереса и права потрошача 

 

Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење: 

 Организује семинаре, тренинге, конференције, презентације, трибине, јавне расправе, као и 
друге јавне догађаје и облике едукативних активности 

 Спроводи јавне кампање и друге активности јавног заступања 

 Објављује истраживања, књиге, приручнике, гласила и друге публикације 

 Израђује и дистрибуира мултимедијалне, медијске и садржаје информационо-
комуникационих технологија 

 Иницира и води правне поступке пред домаћим институцијама ради поштовања 
прокламованих принципа правне државе, уставности и законитости 

 Пружа бесплатну правну помоћ 

 Реализује и друге активности од јавног интереса, у складу са циљевима Удружења и законом 

 

Члан 4. 

Назив Удружења је: Удружење „Народни парламент“. 

Скраћени назив удружења је: Народни парламент. 

Назив Удружења у преводу на енглески језик је: Association „People’s Parliament”. 

Скраћени назив удружења у преводу на енглески језик је: People’s Parliament. 



Седиште Удружења је у Лесковцу. 

 

Члан 5. 

Удружење има печат овалног облика на којем је: 

 на српском језику, ћирилицом, у средини печата, исписано: УДРУЖЕЊЕ “НАРОДНИ 
ПАРЛАМЕНТ“ ЛЕСКОВАЦ; 

 на енглеском језику, латиницом, по горњем ободу печата, исписано: ASSOCIATION 
„PEOPLE’S PARLIAMENT”; 

Удружење има и штамбиљ правоугаоног облика на којем је ћирилицом исписан пуни назив 
Удружења и адреса седишта Удружења, са рубрикама за деловодни број и датум. 

 

Члан 6. 

Органи Удружења су: Парламент, Извршни одбор и Директор. 

 

Члан 7. 

Парламент је највиши орган Удружења и има функцију скупштине. 

Парламент чине сви чланови Удружења. 

Парламент: 

 усваја Статут Удружења, као и његове измене и допуне, 

 доноси одлуку о пријему лица у редовно чланство, 

 бира и разрешава Директора из редова редовних чланова Парламента, 

 бира и разрешава чланове Извршног одбора из редова чланова Парламента, 

 одлучује о удруживању у формалне асоцијације и савезе, 

 усваја годишњи финансијски извештај Удружења, 

 усваја годишњи програмски извештај Удружења, 

 одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења, 

 доноси годишњи и стратешки план и програм рада Удружења, 

 одлучује о износу чланарине, 

 одлучује о другим питањима која нису законом, Статутом или другим општим актима 
Удружења поверена другим органима Удружења. 

 

Члан 8. 

Редовна седница Парламента одржава се једном годишње. 

Редовну седницу Парламента сазива Извршни одбор и о томе, најкасније 10 дана пре дана 
одржавања седнице, обавештава све чланове Парламента дописом који садржи податке о месту и 
времену одржавања седнице, као и предлог дневног реда. 

Ванредна седница Парламента одржава се по потреби и може се заказати на предлог Извршног 
одбора, Директора или на иницијативу најмање једне трећине чланова Парламента поднетом у 
писаном облику. 



Извршни одбор ванредну седницу Парламента заказује најкасније у року од 30 дана од дана пријема 
писаног захтева са образложеним предлогом дневног реда. 

 

Члан 9. 

Седницама Парламента председава члан Извршног одбора. 

Парламент пуноправно одлучује ако у њеном раду учествује најмање једна половина чланова 
Парламента. 

Парламент одлучује простом већином гласова чланова овог органа који учествују у раду седнице. 
Изузетно од овог, за одлучивање по питањима у вези са изменама и допунама Статута, статусним 
променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних 
чланова Парламента. 

 

Члан 10. 

Извршни одбор је орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених овим 
Статутом. 

Извршни одбор има  пет чланова које бира и опозива Парламент. 

Директор је члан Извршног одбора по положају. 

Мандат чланова Извршног одбора траје пет година. 

Извршни одбор одлучује простом већином гласова. 

 

Члан 11. 

Извршни одбор: 

 доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења, 

 доноси одлуку о пријему лица у придружено чланство, 

 одлучује о покретању поступака за измене и допуне Статута, 

 доноси и усваја друге опште акте удружења осим Статута, 

 одлучује о покретању поступка за накнаду штете у смислу закона и, по потреби, одређује 
посебног заступника Удружења за вођење поступка,  

 припрема предлоге годишњег и стратешког плана и програма рада, као и предлоге годишњег 
финансијског и програмског извештаја Удружења, 

 одлучује о другим питањима за која нису, Законом, Статутом или другим општим актима 
Удружења, задужени други органи Удружења. 

Пословником о раду Извршног одбора ближе се дефинишу стандарди и процедуре рада овог органа 
Удружења. 

 

Члан 12. 

Директор је заступник Удружења. 

Директор: 

 руководи свакодневним радом Удружења, 

 доноси неопходне одлује у вези са финансијама Удружења, 



 одлучује о заснивању радног односа, ангажовању особа ван радног односа, закључењу и 
изменама свих облика уговора са физичким и правним лицима, 

 поверава послове и радне обавезе запосленима, ангажованима и члановима, 

 обавља и друге поверене послове у складу са овим Статутом и другим општим актима. 

 

Члан 13. 

Чланство у Удружењу је добровољно. 

Удружење има редовне, придружене и почасне чланове. 

Редовни и почасни чланови Удружења представљени су у Парламенту непосредно, док су 
придружени чланови представљени преко овлашћеног представника. 

 

Члан 14. 

Редовни члан се постаје одлуком Парламента. 

Редовни члан Удружења може бити свако физичко лице које је у најмање двогодишњем временском 
периоду пре подношења захтева за учлањење, личним ангажовањем и активним учествовањем у 
раду Удружења подржало остварење циљева Удружења. 

Извршни одбор доноси препоруку о пријему редовног члана у року од 15 дана од дана подношење 
захтева у прописаној писаној форми. 

Редовни члан плаћа чланарину у износу који утврђује Парламент. 

 

Члан 15. 

Придружени члан се постаје одлуком Извршног одбора. 

Придружени члан Удружења може бити свако лице које подржава остварење циљева Удружења. 

Извршни одбор доноси одлуку о пријему у придружено чланство у року од 15 дана од дана 
подношења пријаве у прописаној писаној форми. 

 

Члан 16. 

Почасни члан се постаје одлуком Парламента. 

Почасни члан Удружења може бити свако физичко лица које има посебне заслуге за рад, развој и 
остварење циљева Удружења. 

Почасни члан истовремено не може бити редовни или придружени члан.  

 

Члан 17. 

Сваки члан Удружења има право да: 

 бира и буде биран у органе и тела Удружења, у складу са одредбама Статута, 

 равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, те у складу са 
личним интересовањем и у активностима Удружења, 

 обавља функције и послове које му повере Парламент, Извршни одбор или други орган, 
односно тело Удружења. 

 



Члан 18. 

Члан Удружења је дужан да: 

 доприноси остваривању циљева Удружења, 

 учествује у раду органа и тела Удружења чији је члан, 

 да чува имовину Удружења која му је поверена на управљање или употребу, 

 да редовно плаћа чланарину, ако је редовни члан. 

 

Члан 19. 

Чланство у Удружењу може престати због: 

 непоштовања одредаба Статута и других аката Удружења, 

 нарушавања угледа Удружења или наношења штете имовини Удружења, 

 вишегодишње неактивности члана у раду Удружења; 

 у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Члан 20. 

Чланство у Удружењу престаје: 

 добровољним иступањем, 

 одлуком Парламента, 

 када престану услови прописани за стицање чланства. 

 

Члан 21. 

Рад Удружења је јаван. 

Извршни одбор се стара о редовном обавештавању јавности о активностима Удружења и најмање 
једном годишње чини доступним јавности годишњи извештај о раду Удружења објављујујући га на 
Интернет презентацији Удружења. 

 

Члан 22. 

Удружење води пословне књиге и сачињава финансијске извештаје у складу са прописима о 
рачуноводству и ревизији. 

Годишњи обрачуни и извештаји о финансијском пословању подносе се члановима Удружења на 
седници Парламента. 

 

Члан 23. 

Ради остварења својих циљева, Удружење сарађује са другим организацијама у земљи и 
иностранству и може приступити међународним или домаћим савезима, односно асоцијацијама 
удружења, о чему одлучује Парламент. 

 

 

 



Члан 24. 

Удружење прибавља средства за остваривање својих циљева од чланарина, добровољних прилога, 
котизација, донација, дотација, поклона, финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, 
закупнина, дивиденди и на други законом дозвољени начин. 

Удружење прибавља средства за остваривање својих циљева и од непосредног обављања сродне 
привредне делатности: 7022 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 
управљањем. 

Удружење прибавља средства за остваривање својих циљева и од добити које привредно друштво у 
власништву или сувласништву Удружења оствари у току пословне године. 

Удружење нема право да добит остварену од привредне или друге делатности расподељује својим 
оснивачима, члановима, члановима органа Удружења, директорима, запосленима или са њима 
повезаним лицима у смислу закона којим се уређују привредна друштва. 

Добит остварену од привредне или друге делатности Удружење мора да користи за остваривање 
циљева Удружења, покривање оперативних трошкова рада Удружења, улагања у покретну и 
непокретну имовину неопходну за остваривање циљева Удружења, као и на друге начине у складу 
са законом. 

 

Члан 25. 

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

 

Члан 26. 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се домаћем невладином и непрофитном 
удружењу основаном ради остваривања сличних циљева. 

На седници Парламента на којој је донета одлука о престанку рада, доноси се одлуку и о примаоцу 
имовине Удружења. 

 

Члан 27. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона 
о удружењима. 

 

Члан 28. 

Доношењем овог Статута престаје да важи Статут усвојен 28. новембра 2010. године. 

 

 

 

 

У Лесковцу, 19. маја 2013. године 


