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На основу члана 12.члана 78, Закона о удружењима,Скупштина удружења 

директора и менаџера у  јавном сектору на седници одржаној у Београду  

15.06.2011. године, извршила је измену и допуну постојећег статута са законом  и 

донела је усклађен 

 

С Т А Т У Т 

 
УДРУЖЕЊА ДИРЕКТОРА И МЕНАЏЕРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

 

 Удружење директора и менаџера у јавном сектору ( у даљем тексту – Удружење) је 

основано Одлуком о оснивању Удружења директора и менаџера у јавном сектору 

у области буџетског система развоја,  са циљевима: залагања за развој и 

унапређење рада свих јавних служби, залагања за обезбеђивање активног учешћа 

праксе у развојним циклусима буџетског система, залагања за рационалније 

управљање буџетским средствима, залагања за подизање квалитета услуга и 

функција буџетских и других установа и  размене искуства и афирмације најбољих 

постигнућа у систему буџетских делатности.  

 

Члан 2.  

 

Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које су утврђене 

законом.  

 

Члан 3.  

 

Назив удружења је Удружења директора и менаџера у јавном сектору.  

Седиште удружења је у Београду.  

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

 

 

 

Члан 4.  

 

Удружење има печат округлог облика уобичајене величине  на којем је угравиран 

текст печата :  

Удружење директора и менаџера у јавном сектору, Београд.  

Удружење може имати свој амблем.  
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II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

Члан 5.  

 

Циљеви Удружења су:  

 

1. залагање за развој и унапређење рада свих јавних служби,  

2. залагање за обезбеђивање активног учешћа праксе у развојним 

циклусима буџетског система, како би се стварао партнерски однос са 

свим државним институцијама; 

3. залагање за рационалније управљање и располагање буџетским 

средствима, пре свега организованим активностима у обезбеђивању 

средстава за стручно усавршавање и перманентну едукацију свих 

буџетских корисника; 

4. залагање за подизање квалитета услуга, односно функција буџетских 

установа и других органа и организација због којих су и основане; 

5. залагање за размену искустава и афирмацију најбољих постигнућа у 

буџетским делатностима. 

Члан 6.  

 

Задаци Удружења су:  

      1. залагање за успостављање партнерских односа и континуирану 

сарадњу са доносиоцима одлука на државном и локалном нивоу (Влада, 

министарства, локална самоуправа...)  

     2. залагање за остваривање  међусобних  односа установа  у буџетским 

делатностима заснованим  на принципима компетентности и солидарности  

     3. залагање за обезбеђивање  квалитетне и планиране едукације менаџера 

и свих запослених у буџетским и другим установама, и формирање радних тела 

Удружења чији ће задатак бити сачињавање јединствене методолошке основе за 

едукацију свих руководилаца у буџетским установама чији је заједнички именитељ 

буџетско пословање  

4. залагање за рационализацију укупних  средстава намењених  едукацији 

у јавном сектору и стандардизацију организације рада,  пословања и менаџмента у 

јавном сектору  

5. залагање за размену искустава унутар буџетских делатности и њихово 

обједињавање  

6. залагање за успостављање  адекватне комуникацијске стратегије са 

јавношћу и обезбеђивање  вишег нивоа  видљивости и значаја рада јавног сектора. 

7. залагање за успостављање сарадње са сличним асоцијацијама 

директора–менаџера односно послодаваца у приватном сектору и размена  

искустава са међународним организацијама и асоцијацијама,  у складу са циљевима 

овог Удружења. 
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8. залагање за заштиту статуса и професионалних интереса чланова  

Удружења   

 

 

 

Члан 7.  

 

Рад Удружења је јаван.  

Удружење о својим активностима благовремено обавештава јавност.  

 

III. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ 

 

Члан 8.  

 

Чланови Удружења су физичка лица која су сагласна са циљевима и задацима 

Удружења.  

Чланови Удружења обавезни су да плаћају чланарину коју одређује Скупштина 

Удружења.  

Чланство у Удружењу престаје искључењем из чланства или подношењем захтева 

за престанком чланства у писаном облику надлежном органу Удружења.  

Пријем у чланство Удружења обавља Комисија за пријем чланова коју као своје 

радно тело формира Скупштина Удружења.  

 

IV. СРЕДСТВА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА  

 

Члан 9.  

 

Средства Удружења чине:  

- оснивачка средства,  

- средства од чланарине,  

- средства донатора, поклони и  легати, и  

- остали извори средстава у складу са законом.  

 

Члан 10.  

 

Удружење је одговорно за своје обавезе свим средствима којима располаже.  

Средства Удружења користе се на основу финансијског плана и у складу са 

одредбама овог Статута.  

Поклони, легати и други прилози који се наменски поклањају или уступају 

Пословном удружењу користе се у складу са жељом дародавца.   

 

Члан 11.  

 

Средства Удружења користе се наменски, у сврхе које су одређене Статутом, и то:  

- за остваривање циљева и задатака Удружења,  

- за трошкове управљања и рада Удружења, и  
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- за друге намене, у складу са законом и са овим Статутом.  

 

 

 

 

Члан 12.  

 

Коришћење средстава врши се на основу програма рада и финансијског плана, који 

доноси Скупштина Удружења за текућу календарску годину, у складу са одредбама 

Статута, Одлуком о оснивању као и у складу са циљевима и задацима Удружења.  

Програм рада и финансијски план Удужења подложни су променама у току 

календарске године по истој процедури по којој су и донети.  

 

V. ОРГАНИ И УПРАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊЕМ 

 

Члан 13.  

 

Органи Удружења су:  

1. Скупштина удружења,  

2. Председник удружења,  

3. Председништво удружења, и  

4. Надзорни одбор удружења.  

 

1. Скупштина удружења 

 

Члан 14.  

 

Скупштину удружења чине сви чланови који су приступили удружењу.  

 

Члан 15.  

 

Скупштина удружења има следећа овлашћења:  

- доноси Статут удружења и усваја измене и допуне Статута, 

- одлучује о статусним променама и о удруживању у савезе удружења,  

- бира председника Скупштине, који је у исто време и председник удружења,  

- бира заменика председника Скупштине на предлог председника Скупштине 

- бира чланове Председништва удружења,  

- бира чланове Надзорног одбора удружења,  

- одлучује о висини чланарине у удружењу,  

- бира чланове радних тела Скупштине удружења,  

- усваја Годишњи план рада и финансијски план удружења,  

- разматрања годишњи Извештај о раду и финансијски план,  

- доноси Пословник о свом раду.  
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Члан 16.  

 

Скупштина удружења ради у седницама.  

Редовне седнице Скупштине удружења одржавају се једном годишње, а Скупштина 

удружења може радити у ванредним седницама.  

Редовну седницу удружења сазива Председник удружења, док ванредну седницу 

удружења може сазвати Председник удружења или 1/3 чланова Скупштине 

удружења.  

 

Члан 17.  

 

Скупштина  удружења све одлуке доноси већином гласова.  

Кворум за рад Скупштине удружења је 1/3 чланова Скупштине удружења.  

 

Члан 18.  

 

Скупштина удружења доноси посебну одлуку којом формира радна тела за 

обављање појединих послова Скупштине и за остваривање циљева и задатака 

удружења.  

 Скупштина удружења обавезно оснива радна тела за праћење стања и спровођење 

активности удружења у буџетским областима – делатностима  које су предмет 

активности удружења. Председници радних тела у буџетским областима – 

делатностима именовањем на основу Одлуке Скупштине удружења именују се у 

састав Председништва удружења.  

Скупштина удружења обавезно формира Комисију за пријем чланова и  Комисију 

за Статут.  

Комисије које формира Скупштина удружења имају најмање 3 члана. Радна тела у 

буџетским областима – делатностима, које формира Скупштина удружења имају 

најмање 5 а највише 20 чланова.  

 

2. Председник и Председништво удружења  

 

Члан 19.  

 

Председник удружења је у исто време и председник Скупштине удружења и 

извршни орган Скупштине удружења.  

Председник удружења бира се на период од 2 године са правом реизбора.  

Председник удружења именује свог заменика, који га у одсуству замењује.  

 

Члан 20.  

 

Председник удружења представља удружење, заступа остваривање циљева и 

интереса удружења.  
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Председник удружења предлаже Скупштини удружења годишњи План рада и 

финансијски план и доноси одлуке о располагању средствима удружења између две 

редовне седнице Скупштине удружења.  

Председник удружења овлашћен је да доноси одлуке о организацији рада, да 

утврђује смернице рада и да оснива радна тела за обављање појединачних циљева и 

задатака.  

 

Члан 21.  

 

Председник Удружења води све послове Удружења између две редовне седнице 

Скупштине Удружења, сарађује са надлежним државним и невладиним органима и 

организацијама, ради остваривања циљева Удружења.  

 

Члан 22.  

 

Председништво Удружења има 15 чланова. Скупштина удружења бира 

председника и два члана председништва.  

Дванаест чланова Председништва,  Скупштина удружења потврђује на основу 

Одлуке о именовању председника  радних тела Скупштине удружења.  

Председништво удружења помаже Председнику удружења у обављању свих 

активности између две редовне седнице Скупштине удружења.  

 

 

 

 

3. Надзорни одбор удружења 

 

Члан 23.  

 

Надзорни одбор удружења је контролни орган удружења. Надзорни одбор 

удружења има 3 члана, које бира Скупштина удружења на мандат од 2 године са 

правом реизбора.  

 

 

 

 

Члан 24.  

 

Чланови Надзорног одбора бирају Председника Надзорног одбора.  

Седницу Надзорног одбора сазива и њеним радом руководи Председник Надзорног 

одбора.  

Седница Надзорног одбора може се одржати ако су присутни сви чланови 

Надзорног одбора. Седница Надзорног одбора одржава се најмање једанпут 

годишње.  

 

Члан 25.  
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Надзорни одбор врши контролу рада Удружења, а нарочито:  

- контролу спровођења Статута, програма рада и финансијског плана,  

- контролу спровођења одлука органа  Удружења и  

- контролу наменског коришћења средстава.  

У поступку контроле Надзорни одбор има право да захтева од Председника 

удружења увид у документа и све неопходне податке о раду Удружења.  

 

Члан 26.  

 

Надзорни одбор Удружења о уоченим неправилностима обавештава Председника 

удружења и Скупштину удружења.  

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 27.  

 

Стручне и административне послове за потребе Удружења обавља стручна служба 

или лица које ангажује Председник Удружења уз накнаду за њихов рад.  

 

Члан 28.  

 

У случају престанка рада Удружења, за примаоца  имовине Удружења одређује се 

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима , а у случају да и то 

Удружење престане да постоји одредиће се неко друго  домаће недобитно правно 

лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.  

Удружење престаје са радом на основу одлуке Скупштине удружења донете 

већином гласова укупног броја чланова Скупштине удружења или престанком 

постојања услова за остваривање циљева и задатака због којих је Удружење 

основано.  

 

Члан 29.  

 

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку његовог доношења.  

 

Члан 30.  

 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана уписа у 

Регистар удружења грађана.  

 

 

у Београду 15.06.2011. године                          Председник Удружења директора и 

                                                                              менаџера у јавном сектору 

       

 

            Нада Трифковић 


