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У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на 

оснивачкој скупштини одржаној дана 04. априла 2017. године, у Новом Саду, усвојен је  

 

 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА “ДОР – Центар за креативну едукацију и уметност” 

 

 

Област остваривања циљева 

Члан 1. 

 

Удружење “ДОР – Центар за креативну едукацију и уметност” (у даљем тексту: Удружење) је 

невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради 

остваривања циљева у области унапређења друштва и развоја локалне заједнице, нарочито 

побољшања квалитета живота породице, као и обезбеђивање добробити за развој деце и 

младих, кроз неформалну едукацију, нарочито у областима културе, ненасилне комуникације, 

екологије, хуманитарног рада, као и свим другим областима које могу допринети побољшању 

живота грађана и породице, као основне друштвене групе. 

Циљеви удружења 

Члан 2. 

Циљеви Удружења су: 

 развој друштва, локалне заједнице и подизање квалитета живота породице; 

 квалитетно проведено слободно време деце и омладине кроз неформалну едукацију и 

забаву с циљем стицања различитих знања и вештина ради учења позитивних ставова и 

животних вредности; 

 развијање свести деце, омладине и одраслих о окружењу, свету где живе и заштити 

еколошке средине; 
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Члан 3. 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

 

 организује, само или у заједници са другим организацијама неформалну едукацију, 

стручне скупове, саветовања, семинаре, фестивале, радионице и друге облике едукације 

и стручног усавршавања у овој области; 

 окупља ентузијасте из различитих поља деловања у раду са децом и омладином, 

размењује знања и искуства са родитељима у унапређењу и развоју креативних 

способности код деце и омладине; 

 прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области развоја и едукације деце и 

одраслих; 

 објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на развој креативних 

способности код младих, помоћ породици, у складу са законом; 

 организује стручњаке и уметнике за рад на неформалној едукацији деце, омладине и 

одраслих; 

 организује волонтере за рад на пројектима; 

 сарађује са медијима, универзитетима, школама, стручним удружењима и другим 

организацијама у земљи и иностранству које се баве сродним делатностима; 

 спроводи различите медијске и маркетиншке кампање у складу са својим циљевима; 

 организује студијске посете релевантним институцијама у земљи и иностранству; 

 организује културно-забавне активности и дешавања из области културе и 

манифестације, изложбе, позоришне и музичке представе свих врста 

 ради и на организацији других делатности које служе остваривању циљева одређених 

овим статутом и у складу са законом. 

 Удружење може да се представља на јавним и приватним манифестацијама, 

промовисаним од стране самог Удружења или од стране јавних или приватних 

организација, одбора, удружења или појединачних лица корисних за постизање 

сопствених циљева. 

 

Назив и седиште 

Члан 4. 

 

Назив Удружења је: “ДОР – Центар за креативну едукацију и уметност”. Назив Удружења на 

страном језику (енглеском) је: „DOR – Center for creative education and art”.  
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Скраћени назив на енглеском  је: „DОR“. Удружење има седиште у Новом Саду. Удружење 

своју делатност остварује на територији Републике Србије.  

Удружење може имати своје огранке који немају статус правног лица и у другим градовима. О 

њиховом оснивању, унутрашњој организацији и начину рада одлучује Скупштина Удружења. 

Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству. 

 

Печат удружења 

Члан 5. 

Удружење има печат округлог облика и састављен је од кружно исписаног назива Удружења и 

седиште на српском на ћирилици и енглеском језику. У средини печата налази се скраћени 

назив Удружења на енглеском. 

Право чувања и коришћења печата имају лица за заступање Удружења. 

Удружење има свој симбол визуелног идентитета, а који се користи ради промовисања циљева 

Удружења. 

Лого Удружења користи се на објектима, информативно-едукативним таблама, возилима, визит 

картама, меморандуму, писаним и електронским материјалима Удружења. 

 

Статус Удружења 

Члан 6. 

 

Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим Статутом и 

законом. Удружење стиче својство правног лица даном уписа у регистар удружења Агенције за 

привредне регистре Републике Србије. 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства 

Члан 7. 

 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе 

пријаву у писаном облику за учлањење Управном одбору Удружења и препоруке два 

појединачна члана Удружења.  
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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 2. овог члана пријаву подноси његов законски заступник. 

 

Члан 8. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина 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 Скупштина, на образложени предлог заступника 

Удружења.  

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење 

одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 

Права обавезе и одговорност чланства 

Члан 9. 

 

Члан Удружења има право да: 

 равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 

 непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 

 бира и буде биран у органе Удружења; 

 буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

Члан је дужан да: 

 активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

 учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 

 плаћа чланарину; 

 обавља друге послове које му повери заступник. 
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Унутрашња организација 

Члан 10. 

 

Органи Удружења су: 

 Скупштина; 

 Управни одбор; 

 Заступници.  

Заступници/Функционери Удружења су:  

 Директор; 

 Извршни директор. 

Функцију заступника Удружења врши директор, који је и председник Управног одбора, а у 

његовом одсуству, заменик заступника, односно, извршни директор, који је и заменик 

председника Управног одбора. 

Члан 11. 

Скупштина Удружења је највиши орган и њу чине сви његови чланови.  

У случају да  Удружење има огранке, Скупштина  се бира на делагатском принципу тако што се 

на сваких 10 пунолетних чланова из једног града, односно општине делегира по један 

представника у Скупштини на изборима који се спроводе у граду, односно општини у којој 

чланови удружења имају пребивалиште. 

Мандат представника у Скупштини траје 4 године, а престаје истеком мандата, на лични захтев 

или опозивом од стране чланова Скупштине који су га делегирали. 

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 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 предлогу дневног реда. 

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.  

Скупштина: 

 доноси план и програм рада; 

 усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

 усваја друге опште акте Удружења; 



6 
 

 бира и разрешава заступника; 

 разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај заступника и Управног одбора; 

 разматра и усваја финансијски план и извештај; 

 одлучује о статусним променама и престанку рада удружења; 

 одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Скупштина 

одлучује већином гласова присутних чланова.  

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

неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

Члан 12. 

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

утврђени овим Статутом. 

Управни одбор чини три (3) члана које бира Скупштина .  

Управни одбор је извршно и оперативно колегијално тело. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију. 

За свој рад чланови Управног одбора сносе личну и колективну одговорност и одговорни су 

Скупштини Удружења. 

Рад Управног одбора је јаван. 

Члан 13. 

Управни одбор: 

 

 оперативно управља активностима Удружења; 

 руководи радом Удружења између две седнице Скупштине; 

 припрема седнице скупштине;  

 припрема и предлаже нацрт измене Статута и других аката које доноси Скупштина;  

 спроводи политику, закључке и друге одлуке које је донела Скупштина;  

 управља имовином Удружења;  

 доноси финансијске одлуке; 

 одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 закона 

о удружењима  



7 
 

 одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом 

или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, које 

подноси Скупштини на усвајање; 

 подноси годишње или периодичне извештаје о свом раду Скупштини на усвајање;  

 утврђује предлоге програма рада и извештава о спровођењу истих;  

 утврђује предлог годишњег финансијског плана, извештава о пословању Удружења, те 

подноси завршни рачун;  

 утврђује висину чланарине;  

 одлучује о пријему и искључењу чланова; 

 сазива скупштину Удружења;  

 именује комисије и слична тела према потреби те им одређује задатке;  

 оснива одборе, експертске групе и друга тела која помажу остваривању циљева 

Удружења;  

 доноси пословник о свом раду; 

 обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим опшим актима Удружења. 

 

Члан 14. 

 

Седнице Управног одбора одржавају се према потреби , а најмање четири пута годишње. 

Седница се може одржати уколико је присутна већина чланова Управног одбора, а одлуке се 

доносе већином гласова присутних чланова јавним гласањем.  

Седница Управног одбора може бити и телефонска и електронска. 

За гласање се могу користити и телекомуникациона средства (телефон, Интернет). 

Председник Управног одбора сазива седнице Управног одбора и руководи радом Управног 

одбор. 

Управни   одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора, заменика 

председника Управног одбора и секретара удружења. 

Члан 15. 

Удружење у правном промету заступају и представљају:  

 Директор удружења, односно лице које је председник Управног одбора, и  

 Извршни директор Удружења, односно заменик председника Управног одбора, који 

имају права и дужности финансијског налогодавца.  
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Директор Удружења је лице овлашћено за заступање Удружења према трећим лицима. 

Заступника Удружења именују и разрешавају дужности чланови Скупштине.  

Директор Удружења има следеће дужности: 

 руководи радом Удружења између две седнице скупштине Удружења и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Удружења; 

 организује редовно обављање делатности Удружења; 

 поверава посебне послове појединим члановима; 

 доноси финансијске одлуке; 

 одлучује о покретњу поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом 

или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који 

подноси Скупштини на усвајање; 

 одлучује о покретању поступка за накнаду штете о случајевима из члана 25. став 2 

Закона о Удружењима и по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај 

поступак; 

 припрема Програм рада и финансијски план у сарадњи са замеником председника 

Управног одбора и Управним одбором; 

 учествује на семинарима и стручним скуповима у земљи и иностранству; 

 одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други 

органи Удружења. 

Директор Удружења заступа Удружење самостално, без ограничења у правном промету. 

Члан 16. 

Извршни директор Удружења је заменик директора Удружења и има следеће дужности: 

 представља и заступа Удружење у правном промету; 

 има права и дужности финансијског налогодавца; 

 организује рад и пословање Удружења на основу одлука Управног одбора, 

 предлаже Управном одбору стратешки план Удружења, 

 предлаже Управном одбору стратешку сарадњу са другим организацијама и 

институцијама, 

 извештава Управни одбор и Скупштину о раду Удружења, 

 учествује на семинарима и стручним скуповима у земљи и иностранству. 

 припрема Програм рада и финансијски план у сарадњи са председником Управног 

одбора и Управним одбором; 

Члан 17. 

Генерални секретар Удружења обавља административне послове у Удружењу: 
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 води записнике са седница Управног одбора, 

 води благајничко пословање Удружења 

 припрема документацију за заседање Управног одбора, 

 стара се о Регистру чланова Удружења и о измирењу чланарине, 

 објављује одлуке Управног одбора и ставља их на увид члановима Удружења, 

 доставља документацију Управног одбора Скупштини, 

 извршава административне и стручно-техничке послове. 

 

Одредбе о избору и опозиву 

Члан 18. 

Избори се спроводе јавним гласањем. 

За директора и председника Управног одбор изабран је кандидат који је добио највише гласова. 

На исти начин бирају се и извршни директор, односно заменик председника Управног одбора и 

генерални секретар Удружења. 

Мандат у свим телима Удружења траје четири године. Мандат може да престане и раније и то  

опозивом или усвајањем оставке на функцију. Мандат може престати пре истека предвиђеног 

рока уколико члан занемарује своје дужности или их не обавља у складу са овим Статутом, 

одлукама тела Удружења или законом. 

Опозив се врши по истом поступку као и избор. 

Члан 19. 

Предлог за опозив директора, односно председника Управног одбора, може поднети Управни 

одбор или најмање трећина чланова Скупштине. 

Предлог за опозив извршног директора, односно заменика председника Управног одбора и 

генералног секретара може поднети, Управни одбор или најмање трећина чланова Скупштине. 

Предлог за опозив појединог члана Управног одбора може поднети директор, односно 

председник Управног одбора или трећина чланова Скупштине. Након разматрања предлога за 

опозив, Скупштина одлучује хоће ли се гласати о опозиву. 

Директор, извршни директор и генерални секретар опозвани су ако је за опозив гласала већина 

од укупног броја чланова (представника) Скупштине. 

Новоизабраном  директору, односно предсаднику Управног одбора, као и извршном директору, 

односно заменику председника Управног одбора и генералном секретару мандат траје до 

истека мандата досадашњег директора, извршног директора или генералног секретара.  
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Ако Скупштина разреши сва тела Удружења тада бира нова тела на пун мандат. 

Сваки члан тела Удружења може затражити своје разрешење и пре истека мандата на који је 

изабран с тим да је дужан да обавља своју дужност до доношењеа одлуке о разрешењу. 

Скупштина је дужна да донесе одлуку о захтеву за разрешење на првој наредној седници. 

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима 

Члан 20. 

Имовину Удружења чине средства која се прибављају од:  

 средства од чланарине, 

 добровољних прилога,  

 донација и поклона,  

 финансијских субвенција и  

 на други законом дозвољен начин.  

Удружење се такође финасира средствима намењеним за имплементацију пројеката које 

Удружење кроз своју делатност реализује. Финасирање Удружења је транспарентно, подложно 

је контроли како од стране органа Удружења, тако и од стране надлежних државних органа и 

овлашћених ревизора. 

Имовина Удружења може се користити искључиво за остваривање циљева утврђених 

оснивачким актом и овим статутом укључујући и редовне трошкове рада Удружења.  

 

Члан 21. 

Удружење води пословне књиге и саставља финансијски извештај према прописима којима се 

уређује начин вођења рачуноводства непрофитних организација. 

 

Члан 22. 

Удружење може стицати непокретне и покретне ствари. 

Управни одбор доноси одлуку о стицању непокретне и покретне имовине, као и одлуку о 

продаји, преносу на другу правну особу или давању у закуп непокретне и покретне имовине. 

Одлуке из претходног става мора потврдити Скупштина Удружења. 
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Члан 23. 

Добит остварена обављањем привредне делатности и друге делатности може се користити 

искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења 

и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката. 

 

Привредна делатност којом се стиче добит 

Члан 24. 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност:  

85.59 - Остало образовање 

Удружење такође може ради функционисања прибављати средства кроз делатности као што су 

трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, трговина на мало посредством 

поште и интернета, издавање књига, издавање часописа и периодичних издања, остала 

издавачка делатност, производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и 

телевизијског програма, делатности које следе након фазе снимања у производњи 

кинематографских дела и телевизијског програма, делатност комуникација и односа са 

јавношћу, консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем, 

истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама, истраживање тржишта и 

испитивање јавног мњења, уметничко стваралаштво, остале забавне и рекреативне делатности. 

Удужење може почети са непосредним 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 

статутарних циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено 

учешће у финансирању одређених пројеката.  

 

Члан 25. 

Удружење може самостално или заједно са другим правним или физичким лицима основати 

привредно друштво ради обављања делатности којом се стиче добит, у складу са законом.  

Одлуку о оснивању привредног друштва доноси Скупштина, у складу са законом. 
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Статут и други општи акти Удружења 

 

Члан 26. 

Статут је највиши општи акт Удружења и сви други општи акти морају бити у складу с 

одредбама Статута. 

Нацрт измена и допуна статута припрема и утврђује Директор, односно председавајући 

Управног одбора и упућује га на расправу члановима Удружења. Директор Удружења, односно 

председавајући Управног одбора  разматра примедбе које су дате на расправу, заузима ставове 

о њима  и утврђује предлог Статута. 

Статут доноси Скупштина већином гласова од укупног броја чланова (представника) након 

расправе. 

Тумачење одредаба Статута даје Скупштина.  

Тумачење других општих аката даје Директор, односно председавајући Управног одбора. 

Члан 27. 

Сва унутрашња питања Удружења, као и друга питања која нису уређена Статутом, а захтевају 

детаљнију разраду биће уређена општим актима које доноси Скупштина или Управни одбор. 

 

Престанак рада удружења 

Члан 28. 

 

Удружење престаје да постоји одлуком Скупштине, престанком деловања Удружења и у 

другим случајевима прописаним Законом. 

У случају престанка рада Удружења имовини иде у добротворне сврхе недобитној организацији 

или установи с истим или сличним циљевима о којој ће одлучити Скупштина у складу са 

законом. 

Члан 29. 

На сва питања која нису уређена овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона 

о удружењима. 
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Члан 30. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења на Скупштини и биће доступан свим члановима. 

 

 

Председавајући оснивачке Скупштине 

                                                                                Марија Белић-Бибин 

 

________________________      

 

 


