У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09) и у
складу са чл. 23. Статута Завичајног удружења прогнаних и избеглих Крајишника „Никола
Тесла“, Скупштина Завичајног удружења прогнаних и избеглих Крајишника „Никола Тесла“ на
својој седници, одржаној дана 16. априла 2011. год., у Пландишту, усвојила је измене и допуне
Статута те донела нови

СТАТУТ
ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА КРАЈИШНИКА “НИКОЛА ТЕСЛА”
Назив и седиште
Члан 1.
Назив Удружења је: Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“
Скраћени назив је: ЗУК „Никола Тесла“
Удружење има седиште у Пландишту
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Област остваривања циљева
Члан 2.
Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла” (у даљем тексту: Удружење) је
добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време
ради остваривања циљева у области очувања културно-историјских и цивилизацијских
тековина, те заштите права и интереса Срба Крајишника.
Циљеви удружења
Члан 3.
Циљеви Удружења су:
1. Унапређивање квалитета живота прогнаних и избеглих Срба Крајишника;
2. Активан рад на афирмацији крајишке културе, уметности, књижевности, историје, музике
и спорта као посебности у свеукупном мозаику српског народа;
3. Едукација, а посебно деце и младих, о значају очувања и заштите културно - историјских
и цивилизацијских тековина Срба Крајишника,
4. Добровољни и одржив повратак избеглих Срба у Хрватску и Босну и Херцеговину;
5. Интеграција прогнаних и избеглих Срба Крајишника у Р. Србију, који не желе или не могу
да се врате у земљу порекла;
6. Заштита националних права Срба у земљама порекла;
7. Пружање правне помоћи и информација од значаја, како би прогнани и избегли
Крајишници могли да остваре своја права, како у земљи порекла, тако и у Р. Србији;
8. Брига о деци, старима и свим категоријама инвалида;
9. Вођење базе података о покретној и непокретној имовини у завичају;
10. Вођење базе података о убијеним и несталим Србима из Р. Српске Крајине, Р. Хрватске
и Босне и Херцеговине.
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Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1. Сарађује са удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству
2. Организјуе, само или у сарадњи са другим организацијама, културне и спортске
манифестације које имају за циљ презентацију и промовисање културе и обичаја
крајишких Срба;
3. Организује, само или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове,
саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите историје,
књижевности и културе Срба Крајишника;
4. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области историје српског народа у
целини а посебно историјску грађу везану за Србе Крајишнике;
5. Објављује публикације о свом раду, као и о питањима која се односе на историју,
књижевност и културу Срба Крајишника;
6. Организује волонтерске акције за пружање помоћи старим и немоћним, инвалидима,
деци без једног или оба родитеља и сл.;
7. Води евиденцију о стручној спреми Срба Крајишника и пружа помоћ у проналажењу
запослења;
8. Сарађује са медијима;
9. Обавља истраживања;
10. Прикупља средства за рад;
11. Обавља и друге делатности које су од интереса за Србе Крајишнике а у складу су са
Уставом и позитивним прописима Р. Србије.
Унутрашња организација
Члан 5.
Ради успешног остваривања циљева и спровођења усвојеног програма рада удружење може да
на нивоу градова и општина оснује одборе, уколико се за то укаже потреба.
Одбори су у обавези да у складу са овим Статутом раде на остваривању циљева
реализације програма. Рад одбора ближе се уређује Правилником.
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Сваки одбор усваја Правилник о раду који је у складу са Статутом удружења.
На нивоу републике, уколико се за то укаже потреба, формира се Главни одбор који чине
представници општинских и градских одбора.
Одлуку о начину организовања доноси Председништво а потврђује и усваја Скупштина.
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Органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин
одлучивања
Члан 6.
Органи Удружења су:
• Скупштина удружења;
• Председник удружења;
• Председништво удружења
• Надзорни одбор
Члан 7.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати
на образложени предлог Председништва Удружења, као и на иницијативу најмање једне
трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председништву Удружења у писаном
облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, писаним обавештењем или електронским
обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом
председава председник Скупштине. У случајевима спречености председника Скупштине,
Скупштином председава потпредседник Скупштине а по овлашћењу председника Скупштине. У
осталим случајевима када су спречени и председник Скупштине и потпредседник Скупштине,
седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Члан 8.
Скупштина:
1. доноси план и програм рада, а на предлог Председништва;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. усваја друге опште акте Удружења;
4. бира и разрешава, тајним гласањем, председника и подпредседника Скупштине;
5. бира и разрешава, тајним гласањем, чланове Председништва Удружења;
6. бира и разрешава, тајним гласањем, председника Удружења;
7. бира и разрешава, тајним гласањем, секретара Удружења;
8. разматра и усваја, најмање једном у 4 (четири) године а по потреби и једном годишње,
извештај Председништва;
9. усваја годишњи финансијски извештај;
10. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
11. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом
гласа.
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.
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Члан 9.
Председник Удружења:
1. заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског
налогодавца;
2. стара се о спровођењу одлука Председништва и Скупштине;
3. сазива седнице Председништва, истима председава и предлаже дневни ред;
4. подноси извештај о раду Удружења Председништву и Скупштини;
5. предлаже кандидате за чланове председништва;
6. предлаже кандидата за потпредседника председништва;
7. стара се о реализации пројеката од интереса за Удружење а у складу са овим Статутом;
8. обавља и друге послове у интересу Удружења а у складу са овим Статутом;
9. остварује координацију у раду и деловању Удружења;
10. председник удружења је по аутоматизму члан председништва и истовремено
председник Председништва удружења;
У случају спречености, председник може да да овлашћење заменику председника
председништва или секретару Удружења, да по одређеним питањима која су у надлежности
председника удружења, заступа Удружење.
Члан 10.
Председништво је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења
који су утврђени овим Статутом.
Председништво има 7 (седам) чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Председништва траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту
функцију.
Председник Удружења је по аутоматизму члан председништва и уједно председник
председништва.
Председништво из реда својих чланова, а на предлог председника, бира заменика
председника.
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Члан 11.
Председништво Удружења:
1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева Удружења;
2. организује редовно обављање делатности Удружења;
3. поверава посебне послове појединим члановима;
4. доноси финансијске одлуке;
5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом
или на предлог најмање једне петине чланова Удружења и припрема предлог измена и
допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2.
Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај
поступак;
7. бира и разрешава, тајним гласањем, заменика председника председништва;
8. предлаже удруживање у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
9. предлаже статусне променаме и престанк рада удружења;
10. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други
органи Удружења.
Председништво пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке
доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 12.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима,
без одлагања, обавештава Председништво.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године и могу бити поново бирани. Чланови надзорног одбора за време свог мандата не
могу истовремено да буду и чланови неког другог органа Удружења.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Члан 13.
Потпредседник Председништва удружења се задужује за остваривање програмске политике
Удружења у појединим областима деловања Удружења.
Потпредседник помаже председнику у обављању његових послова.
Потпредседник за свој рад одговара председнику, Председништву и Скупштини.
Потпредседник, као члан Председништва, заступа Удружење у складу са овим Статутом.
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Члан 14.
Секретар Удружења:
1. помаже председнику Удружења у питањима организације рада Удружења;
2. прати и анализира рад чланова Удружења с циљем да се има преглед и анализа
активности и потреба чланства;
3. прати и анализира рад потенцијалних кандидата за пријем у чланство Удружења;
4. обавља послове које му одреди Скупштина, Предсједништво, Надзорни одбор,
председник и потпредседник.
5. обавља административно-техничке послове, као и друге послове у складу са
нормативним актима Удружења.
Поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката
удружења
Члан 15.
Поступак за измене и допуне Статута, поступак доношења новог Статута, измене и доношење
других општих аката Удружења, предлаже и покреће Председништво Удружења.
Председништво предлоге доставља Скупштини на разматрање и усвајање. Скупштина у
предвиђеном року врши расправу о предложеним решењима и по завршетку усваја измене и
допуне или нова акта.
Заступање удружења
Члан 16.
Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности
финансијског налогодавца.
Потпредседник Председништва Удружења, секретар Удружења као и неко друго лице, а по
овлашћењу председника Удружења, има право и обавезу да заступа Удружење.
Остваривање јавности рада
Члан 17.
Рад Удружења је јаван.
Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност,
или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седници
Скупштине Удружења.
Члан 18.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити већој групацији удружења о чему одлуку доноси Скупштина.
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Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 19.
Члан Удружења може бити свако лице које је прогнано или избегло или је његово порекло из
Р. Српске Крајине, Републике Хрватске и Босне и Херцеговине (Р. Српске), а које прихвата
циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председништву Удружења.
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 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
Члан 20.
Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво 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 Председништво, на образложени предлог Председника
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 21.
Пунолетни члан Удружења има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са
навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али
нема право гласа.
Члан је дужан да:
1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3. плаћа чланарину;
4. обавља друге послове које му повери Председништво Удружења или председник
Удружења.
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Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 22.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у
новцу или натури), финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања,
те за организовање културно-спортских манифестација и сл.
Добит остварена обављањем ових делатности може се користити искључиво за остваривање
циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења, као и сопствено учешће у
финансирању одређених пројеката.
Начин одлучивања о статусним питањима и престанак рада удружења
Члан 23.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање
циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 24.
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.
Поступак усвајања финансијских и других извештаја
Члан 25.
Финансијске и друге извештаје у току календарске године усваја и о њиховој законитости брине
Председништво удружења. На крају сваке календарске године на својој годишњој седници
Скупштина усваја финансијске и друге извештаје. Ова област се детаљно регулише
Правилником о раду Председништва удружења и Правилником о раду Скупштине удружења.
Изглед и садржина печата
Члан 26.
Удружење има печат округлог облика пречника 35 mm на којем је у горњој половини исписано:
ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА а у доњој половини НИКОЛА ТЕСЛА ПЛАНДИШТЕ у
средишту печата је бела голубица у узлету.
Симболи визуелног идентитета
Члан 27.
Удружење има свој знак, логотип који је у облику штита са црвеним и плавим пољем, личком
капом са белом голубицом и текстом у горњем делу ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА а
у доњем делу, на златној траци НИКОЛА ТЕСЛА. Текст је на ћириличном писму
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Члан 28.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
Члан 29.
Овај Статут ступа на снагу даном потврђивања и овере од стране Агенције за привредне
регистре.
Даном ступања на снагу новог Статута престаје важење старог Статута.

У Пландишту. 16. априла 2011. године

Председник Скупштине

---------------------------------Славица Ћалић
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