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На  основу  чл.  12.  и  78.  Закона  удружењима  грађана  („Сл.  гласник  РС"  бр.  51/09)  Скупштина 

Удружења  рачуновођа  у  ванпривредним  делатностима,  на  седници  одржаној  дана  24.03.2014. 

године, у Београду донела је: 

СТАТУТ 

УДРУЖЕЊА РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима  (у даљем тексту: Удружење)  је удружење 

добровољно  удружених  рачуновођа  и  осталих  лица  која  обављају  послове  рачуноводства  у 

ванпривред‐ ним делатностима. 

Члан 2. 

Удружење  има  својство  правног  лица  које  врши  своју  професионалну  делатност  под  називом 

„Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима" а за подручје Републике Србије. 

Седиште Удружења је у Београду, улица Цара Лазара 5‐7. 

 

Члан 3. 

Удружење заступа и представља председник Удружења. 

 

Члан 4. 

Удружење у свом раду користи: 

- печат кружног облика пречника ЗОмм исписан текстом на српском  језику, ћирилицом који 

гласи: Република Србија. Београд, Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима; 

- штамбиљ  за  пријем  и  експедицију  поште  правоугаоног  облика,  димензија  25  х  50  мм.  са 

текстом: „Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима, Београд, бр  датум  ". 

 

II. ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА 

Члан 5. 

Удружење  рачуновођа  у  ванпривредним  делатностима  је  невладино  и  непрофитно  удружење 

основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја, заштите и промоције 

рачуноводствене струке. 

 

III. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА 

Члан 6. 

Основни циљеви и задаци Удружења су: 

1.Да  својим  члановима  обезбеђује  што  стручнији  и  ефикаснији  рад  при  обављању  рачуновод‐ 

ствених послова у ванпривредним делатностима; 

2.  Да  води  организовану  бригу  о  професионалном  и  стручном  усавршавању  својих  чланова  у 

складу  са  важећом  законском  регулативом.  и  пружа  им  стручну  помоћ  припиком  стицања 

професионалних звања, 

3.Штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада 

и доприноса развоју ванпривредних делатности, а на тај начин и развоју друштва у целини; 
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4.Обавештава и информише чланство о примени законске регулативе путем семинара, курсева и 

сл.; 

5.Сарађује  са  сличним  струковним организацијама у  земљи и иностранству,  научним институци‐ 

јама, надлежним минисарствима и осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења; 

6.Да осавремењава рад рачуноводствених служби, посебно на плану примене рачунарске техни‐ 

ке и међународних рачуноводствених стандарда; 

7.Да искуствима из праксе утиче на доношење позитивне законске регулативе; 

8.Да члановима Удружења пружи евентуалну помоћ у заштити и остваривању права запослених; 

9.Води евиденцију о својим члановима. 

 

IV. ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА 

Члан 7. 

Своје циљеве и задатке Удружење остварује: 

‐организовањем стручних расправа, симпозијума, семинара и сл; 

‐објављивањем потребних информација и инструкција; 

‐организовањем  стручног  рада  путем  комисија  и  радних  група  по  појединим  питањима  из 

програма рада; 

‐учешћем  представника  Удружења  на  стручним  скуповима  у  земљи  и  иностранству  (студијске 
екскурзије) и други облици размене искустава; 
‐упућивањем чланства на стручну литературу, 
‐обављањем и других услуга за којима се укаже потреба. 
 
V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА 

Члан 8. 

Чланови Удружења могу организовати: 

‐Секцију  ‐  на  струковном  принципу  (према  делатности  коју  обавља:  здравство,  култура,  наука, 

социјална  заштита,  предшколско  васпитање,  образовање,  ученички  и  студентски  стандард, 

државна управа локалну самоуправу и друге друштвене делатности); 

‐Подружницу ‐ на територијалном принципу (на подручју региона, општина или града). 

Члан 9. 

Секцију Удружења могу формирати најмање 3 члана. 

Подружницу могу формирати најмање две секције. 

Секције  и  Подружнице  раде  на  основу  Правила  која  доноси  Председништво  Удружења,  а  која 

морају бити усаглашена са овим статутом и другим општим актима Удружења. 

VI. ЧЛАНСТВО 

Члан 10. 

Чланови Удружења су: 

‐појединци који раде на рачуноводствено‐финансијским пословима у делатностима ванпривреде; 

‐придружени чланови; 

‐почасни чланови, 

‐члан‐пензионер 
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Придружени чланови Удружења могу бити  стручњаци економске  струке  који  своје послове оба‐ 

вљају  у  научним  асоцијацијама,  државним  органима  или  другим  делатностима  и  који  својим 

радом могу допринети раду и развоју Удружења у складу са циљевима Удружења садржаним у 

члану 6. овог Статута. 

Чланови пензионери су чланови који активно раде у Удружењу, а престала им је радна обавеза у 

установама и изузимају се од обавеза плаћања чланарине. 

Члан  Удружења  постаје  се  приступањем  и  прихватањем  Статута.  Сваком  примљеном  члану  се 

издаје чланска карта. 

Члан 11. 

Сви  чланови  Удружења  имају  једнака  права  и  обавезе  у  раду  Удружења  и  његових  органа. 

Чланови остварују своја права и обавезе непосредно као појединци или преко Секција, односно 

Подружница. 

Чланови  овог  Удружења  могу  бити  и  чланови  других  стручних  асоцијација  и  Удружења.  Права 

чланова су да: 

‐бирају и буду бирани у органе Удружења, Секција и Подружница; 

‐користе помоћ у стручном усавршавању и обављању рачуноводствених послова; 

‐благовремено буду информисани о свим активностима Удружења; 

‐да предлажу своје чланове за добијање награда и признања Удружења; 

‐користе и друга права у вези са обављањем професионалне делатности. Обавезе чланова су: 

‐да се придржавају Статута Удружења и других општих аката Удружења; 

‐да активно учествују у раду Удружења и покрећу иницијативу за успешнији рад Удружења; 

‐да помогну у раду и професионалном образовању чланова овог Удружења; 

‐да  извршавају  и  остале  професионалне  обавезе  за  којима  се  укаже  потреба  при  остваривању 

програмских задатака Удружења; 

‐да уредно извршавају своје финансијске обавезе према Удружењу. 

 

Члан 12. 

Својство члана Удружења престаје у следећим случајевима: 

‐својевољним иступањем, 

‐искључењем, 

‐престанком рада Удружења 

 

Члан 13. 

Члан Удружења може бити искључен из чланства Удружења у следећим случајевима: 

- ако не извршава преузете обавезе у складу са Статутом и другим актима Удружења, 

- ако чини тежи прекршај дисциплине у раду или у вези са радом Удружења, 

- ако буде осуђен за кривично дело у трајању дужем од шест месеци. 

Одлуку  о  искључењу  доноси  Скупштина.  Иницијативу  за  искључење  може  дати  сваки  члан 

Удружења.  Искључени  члан  Удружења  има  право  жалбе  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема 
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одлуке о искључењу. Жалба се подноси Председништву које ће у року од 30 дана од дана пријема 

жалбе преиспитати и упутити Скупштини на коначно одлучивање 

 

VII. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА 

Члан 14. 

Органи Удружења су: Скупшгина, Председништво, Надзорни одбор и Председник Удружења. 

1. Скупштина 

Члан 15. 

Скупштина је орган управљања Удружењем. 

Скупштину  чине  сви  чланови  Удружења.Чланови  Удружења  су  представљени  преко  својих 

представника изабраних тајним гласањем. Између најмање 33 предложених кандидата бира се 27 

прердставника. 

Мандат чланова Скупштине траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора али не дуже од 

8 (осам) година. 

Скупштина своје одпуке доноси на седници. 

Седнице Скупштине одржавају се најмање једанпут годишње 

Одлуком скупштине о расписивању избора утврђују се ближи услови за избор чланова Скупштине. 

Скупштина Удружења: 

одлучује о удруживању у савезе и друге организације и бира представника у исте 

усваја годишњи финансијски извештај удружења 

одпучује о статусним променама удружења и престанку рада удружења 

доноси одлуке, закључке и препоруке по свим питањима која овим Статутом и другим 

општим актом нису стављена у надлежност скупштине 

 

Члан 16. 

Скупштина Удружења: 

‐доноси Статут Удружења; 

‐бира радна тела Скупштине: Радно председништво, записничара и два оверача записника; 

‐бира Председника и заменика Скупштине; 

‐бира Председника и заменика Удружења; 

‐бира Председништво; 

‐бира чланове Надзорног одбора и Председника Надзорног одбора; 

‐разматра Извештаје о раду; 

‐утврђује годишње Програме рада Удружења; 

‐усваја Финансијски план и завршни рачун; 

‐доноси Пословник о раду; 
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‐одлучује по молбама, приговорима и жалбама; 

‐разматра  предпоге  и  доноси  одпуке  о  признањима  и  наградама  истакнутим  члановима  и  исте 

предлаже за доделу друштвених признања; 

‐утврђује годишњи износ чланарине; 

‐разматра и одлучује о друтм питањима везаним за рад Удружења. 

 

Члан 17. 

Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине на сопствену иницијативу, иницијативу Пред‐ 

седништва, Надзорног одбора, Председника Удружења или 1/3 чланова Скупштине. 

Ванредну  седницу  Скупштине  сазива  Председник  Скупштине  на  захтев  најмање  30  чланова 

Удружења и расправља се само о питањима изнетим у захтеву. 

Седницом  Скупштине  Председава  председник  Скупштине,  односно  заменик  председника. 

Скупштина може одлучивати ако је присутно више од половине укупног броја чланова Скупштине 

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 

Пословником  о  раду  Скупштине  ближе  се  уређује  начин  гласања  и  друга  питања  о  начину 

одлучивања Скупштине. 

2. Председништво 

Члан18. 

Председништво је извршни орган Скупштине и има 7 (седам) чланова. Председништво Удружења 

бира се из редова чланова Скупштине. Председник и заменик Удружења су Председник и заменик 

Председништва. Мандат чланова Председништва траје 4  (четири)  године уз могућност поновног 

избора али не дуже од 8 (осам) година 

Председништво из свог састава бира секретара. 

Члан 19. 

Председништво Удружења: 

‐спроводи одлуке и закључке Скупштине; 

‐утврђује предлоге одпука које доноси Скупштина; 

‐предпаже Статут и друга акта Удружења која усваја Скупштина; 

‐доноси одлуке везане за управљање и коришћење средстава Удружења; 

‐образује стална и повремена радна тела (савете, одборе, комисије и др.); 

‐утврђује изглед и садржај чланске карте чланова Удружења; 

‐обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима 

 

Члан 20. 

Секретар Председништва: 

‐учествује у припремању седница Председништва и Скупштине Удружења; 
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‐организује  припремање  извештаја  и  других  материјала  о  питањима  која  су  на  дневном  реду 

Скупштине, Председништва и њихових органа; 

‐организује административне послове у вези са радом Удружења; 

‐обавља и друге послове које му повери Председништво и Председник. 

 

Члан 21. 

Председништво ради у седницама. 

Седницу Председништва сазива Председник Председништва. 

Председништво  ради  и  пуноправно  доноси  одлуке  ако  је  присутна  већина  чпанова 

Председништва.  Седнице  Председништва  се  одржавају  по  потреби,  а  најмање  6  (шест)  пута 

годишње. Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова Председништва. 

3. Надзорни одбор 

Члан 22. 

Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина. Надзорни одбор из свог састава бира заменика 

председника Надзорни одбор прати рад Удружења и о томе обавештава Скупштину. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4  (четири)  године уз могућност поновног избора али не 

дуже од 8 (осам) година. 

‐прати законитост рада Удружења; 

‐прати спровођење Статута одлука и других аката Удружења; 

‐контролише финансијско‐материјално пословање Удружења. 

 

Члан 23. 

Надзорни одбор ради у седницама које заказује Председник Одбора. 

Одбор  може  одржати  седницу  и  пуноправно  одлучивати  уколико  присуствује  већина  чланова 

Одбора. Одбор одлучује већином гласова чланова Одбора. 

4. Председник Удружења 

Члан 24. 

Председник Удружења обавља следеће дужности: 

‐непосредно брине о спровођењу одлука Скупштине и Председништва; 

‐остварује  сарадњу  са  друштвеним  организацијама,  заједницама,  удружењима  грађана,  фондо‐ 

вима и свим другим правним лицима у циљу остваривања делатности Удружења; 

‐потписује сва општа и појединачна акта Удружења; 

‐стара се о законитости рада и јавности рада Удружења; 

‐подноси  Предлог  програма  рада  као  и  Извештаје  о  раду  Удружења  на  усвајање  Скупштини 

Удружења; 

‐представља и заступа Удружење у односима са трећим лицима; 
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‐врши и друге послове у складу са Статутом и одлукама Скупштине Удружења. 

Председник Удружења се бира на период од 2 (две) године из редова чланова Скупштине уз мо‐ 

гућност поновног избора али не дуже од два узастопна мандата. 

Члан 25. 

Заменик председника Удружења замењује Председника у одсуству и обавља и друге послове за 

које га председник овласти. 

VIII. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА 

Члан 26. 

Удружење  се  финансира  од  чланарина  чпанова  Удружења  као  и  других  извора  у  складу  са 

Законом  Удружење  има  и  располаже  средствима  у  облику  ствари,  новчаним  средствима  и 

материјалним правима 

IX. ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 27. 

Јавност рада Удружења обезбеђује се: 

‐информисањем о раду Удружења преко средстава јавног информисања; 

‐информисањем преко стручних часописа са чијим издавачем Удружење склапа уговор о сарадњи; 

‐непосредним обавештавањем чланова Удружења о питањима од значаЈа за рад и организацију 

Удружења; 

‐материјалима припремљеним за Скупштину, Председништво и друга радна тела Удружења. 

 

X. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 28. 

Удружење престаје са радом: 

‐одлуком  Скупштине  Удружења  или  у  ванредним  околностама  одлуком  Председништва 

Удружења; 

‐ако се број чланова Удружења смањи испод броја одређеног за оснивање Удружења; 

‐ако се Удружењу забрани рад у складу са Законом. 

У  случају  престанка  рада  Удружења  имовина  Удружења  после  подмирења  законских  обавеза 

постају  средства  у државној  својини и преносе  се на  коришћење општини на  чијем подручју  се 

налази седиште Удружења. 

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

Измене  и  допуне  овог  статута  може  покренути  Скупштина,  Председништво  као  и  најмање  три 

секције Удружења. 
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Члан 30. 

Иницијатива за измене и допуне овог статута покреће се на начин и по поступку прописаним за 

доношење. 

Члан 31. 

Даном  ступања  на  снагу  овог  сатута  престаје  да  важи  Статут  Удружења  рачуновођа  у 

ванпривредним делатностима  који је донет 15.06.2011 године. 

Члан 32. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

 

Београд, 24.03.2014. године                                                                   Председник удружења 

                          
                   ______________________ 
                               Мирјана Ђурђевић 
 


