
На основу чална 78 Закона о удружењима ( „Службени лист РС“ бр. 51/09) на 

редовној седници Скупштине „Изидa“Удружење за заштиту мајки и деце-општине 

Мали Иђош из Фекетића дана 09.03.2011.године, у поступку усаглашавања са 

законом усвојен је  

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И ДЕЦЕ „ИЗИДА“-ОПШТИНЕ МАЛИ 

ИЂОШ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Удружење за заштиту мајки и деце „Изида“- општине Мали Иђош,      ( у даљем 

тексту: Удружење) је добровољно, хуманитарно, невладино, недобитно и 

нестраначко удружење, основано за територију општине Мали Иђош, на 

неодређено време ради остваривања циљева и области утврђених овим Статутом. 

Члан 2 

Удружење  делује као удружење од јавног интереса у области унапређења права и 

положаја особа са инвалидитетом, првенствено менталним, и њихових породица.  

 

Члан 3 

Удружење  је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

Законом и овим Статутом 

Члан 4 

Чланови Удружења  су првенствено породице особа са инвалидитетом, особе са 

менталним инвалидитетом, као и све друге особе са инвалидитетом, њихови 

родитељи, старатељи или хранитељи, стручњаци и сви други заинтересовани 

грађани који приступе као чланови Удружењу.  

Члан 5 

Назив Удружења је; Удружење за заштиту мајки и деце „Изида“- општине Мали 

Иђош, Скраћени назив Удружења је:Удружење  „Изида“. 

Назив Удружења на мађарском језику је: » Kishegyes község „Izida” Anya és 

gyermekvédelmi egyesülete  скраћени назив Удружења је: „Izida” Egyesület . 

Члан 6 

Седиште Удружења је у Фекетићу у улици Братства 20. 

Удружење делује на територији општине Мали Иђош. 

Члан 7 
Удружење »Изида« има свој печат  и штамбиљ. 
Печат је округлог облика, стандардне величине, са следећим текстом исписаним 
ћириличним писмом на српском језику: Удружење за заштиту мајки и деце 

„Изида“ и на мађарском језику Kishegyes község »Izida” Anya és gyermekvédelmi 
egyesülete.  
 
Штамбиљ је четвртастог облика, стандардне величине, и садржи истоветан текст 
као печат са додатком места за број и датум.  



Удружење »Изида« има свој знак/лого који означава лик мајке и детета у облику 

срца. 

2.ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

Члан 8 

Основни циљ Удружења »Изида« је стварање услова за квалитетан живот и 

активност  без дискриминације особа са менталним инвалидитетом, као и сваким 

другим нивалидитетом, примерен степену њиховог инвалидитета и могућностима и 

подизању свести  о њиховом положају и правима. 

 

Члан 9 

Ради остваривања својих циљева Удружење   се бави следећим активностима: 
- окупља родитеље, пријатеље, стручњаке, грађане, ради пружања 

организоване помоћи и заштите особама са менталним инвалидитетом и 

другим инвалидитетом и помоћи њиховим родитељима, 

- организује друштвени живот особа са менталним инвалидитетом и другим 

инвалидитетом, путем оснивања спортских, културних и других друштава, 
клубова, секција и других облика, 

- помаже стручни и научно-истраживачки рад из области менталне 

инвалидности по позиву надлежних органа, 

- предлаже надлежним органима доношењем мера и прописа ради 
проширивања система рехабилитације и заштите особа са менталним 

инвалидитетом, којима ће се омогућити потребни услови, одговорарајући 

начини школовања, професионално оспособљавање и социјална заштита 

ових особа, 

- организује едукативни дневни центар и радионице ради свакодневног 

системског психофизичког развоја и  активности деце са сметњама у 

развоју, 

- ствара услове за формирање организација за запошљавање особа са 

менталним инвалидитетом и формира исте, 

- залаже се за стварање услова за самостално становање уз подршку особа са 

менталним инвалидитетом, 

- иницира и спроводи инклузивно образовање, 
- развија заједништво, са другим Друштвима у АП Војводини и Републици 

Србији, остварујући програмске активности, 

- помаже у раду надлежним органима, службама и установама за унапређење 

рехабилитације и заштите особа са менталним инвалидитетом, 
- иницира примену и доношење аката којима се обезбеаује одговарајућа 

рехабилитација и ресоцијализација особа са менталним и другим 

инвалидитетом, 

- помаже организовање заштите за особе са менталним инвалидитетом, без 
родитеља или старатеља, 

- путем предавања, обучавања, штампе, публикација, радија и телевизије, 

пропагира идеје спровођења превентивних мера за спречавање и откривање 

проблема у развоју , 
- пружа пуну помоћ особама са менталним инвалидитетом о другим 

инвалидитетом и њиховим породицама у решавању њихових личних 



проблема и коришћењу законских права, а посебно проналажењу 
могућности запошљавања оспособљених лица за самостално привређивање, 

- уз помоћ и сарадњу органа власти, и других организација, ради на 

унапређењу организације рада друштва, 

- врши превоз особа са инвалидитетом и лица са бубрежним болестма тј. са 
диализом,  

- врши и друге активности које доприносе бољем и квалитетнијем животу 

особа са инвалидитетом. 
 

 

3. ЧЛАНСТО У УДРУЖЕЊУ »ИЗИДА« 

 

Члан 10   

Члан Удружења може бити свако физичкао или правно лице које  прихвата циљеве 

Удружења, овај Статут и  подржава рад Удружења. 

Члан/ица Удружења може бити особа са менталним инвалидитетоми другим 

инвалидитетом којој није одузета пословна способност, родитељ, старатељ/ица или 

законски заступник/ца, који прихватају циљеве Удружења и овај Статут и поднесе 

пријаву за учлањење Управном одбору Удружања. 

Малолетано лице које има пословну способност, са навершених 14 година живота 

може се учланити у удружање уз прилагање оверене изјаве његовог родитеља, 

старатеља/це или законског заступника/це о давању сагласности. 

За лице млађе од 14 година из става 3 овог чална пријаву подноси његов родитељ, 

старатељ/ца или законски заступник/ца. 

  

Члан 11  

Одлуку о пријему у чалнаство доноси Скупштина и о теме без одлагања 

обавештава подносиоца пријаве. 

Члан/ца може иступити из чланста давањем писане изјаве о иступању. За иступање 

малолетног члана/це није потребна сагласност законског заступника/це. 

Чланство у Удружању може престати због дуже неактивности члана/це, 

неооштовања одредаба овог Статута или наружавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на обаразложени предлог 

Управног одбора. 

Члану/ци се мора омогућити да се изјасни о разложима због којих је поднет 

предлог за доношење одлуке о престанку чланства у Удружењу. 

 

Члан 12   

Члан/ица Удружања има право да: 

1. равноправно са другима учествује у остваривању циљева Удружења 

2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа 

Удружања 

3. бира и буде биран  у органе Удружења 

4. буде благовремено и потпуно информисан/а о раду и активностима 

удружања 



Малолетни члан/ца Удружања има права из тачке 1 и 4 става 1 овог члана: 

Малолетни члан/ца са навршених 14 година може присуствовати седници 

Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа. 

 

 

 

4. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

Члан 13 

Удружење је организовано по областима деловања на 4 области и то: превентивна 

и инклузивна за децу до 15 година старости, дневно збрињавање деце и одраслих са 

менталним и физичким инвалидитетом, едукативне радионице и радни центар. 

Свака област има ангажовано особље које делује у њој и спроводи циљеве утврђене 

овим Статуом. 

Области немају формалну организацију. На њих се примењују одлуке органа 

Удружења и њима руководе органи руковођења утврђени овим Статутом као 

органи Удружења. 

Управни одбор може донети одлуку о одређивању водитеља области који је 

одговоран за свој рад Скупштини друштва. 

 

5. УПРАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊЕМ 

 

 

Члан 14 

Чланови Удружања  управљају Удружењем преко својих органа. 

Органи Удружења  су: Скупштина и Управни одбор. 

Удружење заступа и представља председник/ца Удружења. 

 

. Скупштина Удружења 

Члан 15 

Скупштину чине сви пунолетни чланови Удружења.  

Скупштина именује Председника Скупштине на мандат од четири године који 

сазива чланство писменим обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине 

и предлога Дневног реда и председава Скупштином.  

Скупштина може имати и већи број чланова уколико је члан Удружења 

„Изида“правно лице  које изрази жељу да да  свог представника као члана 

Скупштине.  

Правно лице, као члана Удружења у Скупштини предстваља један њихов изабрани 

представник. 

Скупштина се редовно састаје једном годишње. 

Ванредна седница Скипштине се може заказати на образложени предног Управног 

одбора као и на иницијативу најмање 1/3 чланова/ца Скуптине. 

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају 

навести питања чије се разматреање предлаже. 

Седницу скупштине сазива Председник/ца Управног одбора, писаним 

обавештањем о месту и времену одржавању Скупштине и предлогу дневног реда. 



Седницом председава лице које буде изабарано 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 Удружања, 

4. бира и разрешава чланове/це и предсдника Управног одбора, 

5.  бира и разрешава председника/цу Удружења, 

6. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду и финансијки 

извештај Управног одбора, 

7. разматра и усваја финансијски план и извештај о раду Удружања, 

8. одлучује о висини чланарине за следећу годину, 

9. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења, 

10. одлучује у другом степену по жалбама чланова/ца. 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова 

са правом гласа. 

Скупшитна одлучује вечином гласова присутних чланова/ца. 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада 

Удружења неопходна је двотрећинска већина присутних чланова. 

 

 

 Управни одбор  

 

Члан 16 

 

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева 

удружања који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има 7 чалнова/ца  које бира и разрешава Скупштина. 

Мандат чланова/ца Управног одбора траје чатири године и  огу се поново бирати 

на исту функцију. 

Управни одбор: 

1. Руководи радом Удружања између две седнице и доноси одлуке ради 

остваривања циљева Удружења 

2. Спроводи одлуке Скупштине, 

3. Припрема и сазива седнице Скупштине, 

4. Управља имовином, 

5. подноси Скупштини извештај о свом раду, 

6. одлучује о покретању поступка измене и допуне Статута, сопственоим 

иницијативом или на предлог најмање 1/3 чланова/ца Удружања и припрема 

предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање, 

7. поверава посебне послове појединим чалновима/чланицама, 

8. доноси финансијске одлуке, 

9. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 

закона о удружањима и, по потреби одређује посебног заступника/цу 

Удружења за тај поступак, 



10. даје мишљење и предлоге на законске нацрете и дуге акте, 

11. усваја план и програм рада Удружања, 

12. образује стална или привремена радна тела Удружења, 

13. одлучује и првом степену по жалбама , 

14. одлучује и о дугим питањима који нису у надлежности других органа. 

15. именује водитеља, координатора области 

Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно најмање више од половине 

чланова/це а одлуке доноси већином гласова писутних чланова/ица. 

Радом Управног одбора руководи Председник Управног одбора. 

 

Заступник Удружења 

Председник/ца Удружења 

Члан 17 

Председник Удружења уједно је и Председник Управног одбора. Представља и 

заступа Удружење у односима са трећим лицима и у правном промету. 

.Председник/ца Удружења представља и заступа Удружење“Изида“ у правном 

промету и има права и дужности финансијског налогодавца/ке (заступник 

удружања). 

Председник/ца се бира на четири године и може бити биран/на поново на ту 

функцију. 

Председник Друштва сазива и води седнице Управног одбора. За свој рад одговара 

и подноси извештај Управном одбору и Скупштини. 

Председник аутоматски постаје са преузимањем функција почасни члан Удружења. 

 

 

 Секретар Удружења 

 

Члан 18 

Секретар Удружења обавља административно стручне послове. 

Секретара именује Управни одбор. 

Удружање може имати и свог овлашћеног књиговођу. 

Секретар удружења је овлашћен да у одсуству Председника/це удружења заступа 

удружење потписује сва финасијска и новчана документа и обавља текуће послове 

и друге поверене му задатке. 

Одговоран је за свој рад Председнику/ци, Управном одбору и Скупштини. 

 

 

Надзорни одбор 

Члан19 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о 

уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова 

надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

 



 

 

6. РАД УДРУЖЕЊА 

 

Члан 20  

 

Рад Удружања је јаван. 

Рад удружења је од јавног интереса. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружања, непосредно или путем интерних публикација, односно 

саопштењима за јавност, конферанција за медије или на други примерени начин. 

Годишњи наративни и финансијски извештај о активностима Удружења подносе се 

Скупштини удружања. 

Удружање је дужано да најмање једанпут годишање, на начин из става 1 овог 

члана, поднесе извештај о свом раду и активностима као и о обиму и начину 

стицања и коришћења средстава које је добило из бужета Републике, Аутономне 

покрајине или локалне самоуправе ради реализације програмаод јавног интереса, 

као и да тај извештај достави даваоцу средстава.   

 

Члан 21  

Ради остваривања својих циљева Удружање успоставља контакте и сарађује са 

другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружање може приступити и другим домаћим и страним удружањима који имају 

исте, односно сличне циљеве деловања. 

Удружање је члан Савеза организација за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама у АП Војводини, Нови Сад.  

 

7. СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 22 

Удружање прибавља средства, од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијсијских субвенција, оставина и на други законом дозвољен 

начин. 

 

Удружење прибавља средства и реализовањем програма од јавног интереса, у 

целости или недостајући део, из буџета Републике Србије, Покрајине и локалне 

самоуправе а на основу конкурисања по расписаним конкурсима и на основу 

закључених уговора о реализацији. 

 

 

 

 

8. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА 

 

Члан 23 



Скупштина Удружања може донети одлуку о статусним променама Удружења: 

спајању, припајању, или подели. 

Свака статусна промена региструје се код надлежног органа.  

 

Привредна делатност којом се стиче добит 

 

Члан 24 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност:: 
88.91 делатност дневне бриге о деци 

Удружење може почети са непосредним обавлјањем ове делатности тек након 

извршеног уписа у Регистар привредних субјеката. 

 

Члан 25 

Добит остварена одбављањем привредне и друге делатности користиће се 

искључиво за остварење циљева Удружења укључујући трошкове редовног рада и 

сопствено учешће у финансирању одређаних пројеката. 

Удружање нема пораво да остварену добит од привредне и друге делатности 

расподељује својим оснивачима, члановима органа и другим повезаним лицима. 

 

Члан 26 

Имовина удружања се може користити једино за остваривање циља из члана 8 

Статута. 

Члан 27 

Удружање може бити оснивач, самостално или са другим физичким и правним 

лицима привредног друштва, установе или другог вида организовања, у складу са 

законом. 

Свака област утврђена у члану 13 овог Статута, се може организовати као посебно 

правно лице чији је оснивач Удружење, у складу са ставом 1 овог члана, ако се за 

то стекну законом предвиђени услови. 

 

8. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА 

 

Члан 28 

Скупштина удружања може донети одлуку о статусним променама Удружења: 

спајању, припајању, или подели. 

Свака статусна промена региструје се код надлежног органа.  

 
Члан 29 

Удружање престаје са радом одлуком Скупштине, кад престану услови за 

остваривање циљева друштва и у другим случајевима утвршеним законом а након 

спроведеног поступка ликвидације или стечаја. 

 

 

 

 

 

 



Члан 30 

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

правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, 

односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у 

складу са Законом. 

Члан 31 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непослередно ће се 

примењивати Закон о удружењима. 
Члан 32 

Скупштина доноси ближе прописе и упутства за примену и спроводење овог 

Статуа, као иопшта акта на основу одредаба Статута. 

 

Члан 33. 
Измене и допуне овог Стаута врше се по поступку као и код његовог доношења. 

Тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина. 

 

 
                                                                 Члан 34 

Овај Статут је донет на Скупштини Удружања одржаној .2015.године и ступа на 

снагу даном објављивања на огласној табли  Удружења 

 
 

 

                   Председавајући Скупштине  

 

Број:      /2015 

Датум:                .2015.г.  

Фекетић  

 

 

 

Овај Статут објављен је на огласној табли Удружења  дана  ______________2015. 

године , што својим потписом потврђују: 

 

1._________________________, 

 

2._________________________, 

 

3._________________________. 

 
 

 

 


