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НОВИ САД, 05.11.2022. 



 

У складу са одредбама чланова 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник 

РС“, бр. 51/09), и на основу члана 9. Статута Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, 

на скупштини удружења Друштво за заштиту и проучавање птица Србије одржаној дана 

16.12.2017, усвојен је нови 

СТАТУТ 

удружења „Друштво за заштиту и проучавање птица Србије” 

Члан 1. 

Удружење „Друштво за заштиту и проучавање птица Србије” (у даљем тексту: 

Удружење) је добровољно, нестраначко, невладино и непрофитно удружење, основано на 

неодређено време ради остваривања циљева у области истраживања и заштите птица и природе. 

Члан 2. 

Циљеви Удружења су: заштита и проучавање птица и природе, објављивање података о 

дивљим птицама и природи у Србији, јавно залагање за очување природе и одрживо коришћење 

природних ресурса, популаризација орнитологије и заштите птица и природе, едукација 

становништва, посебно младих, о значају заштите птица и њихових станишта, организовање 

стручних и научних скупова, семинара, радионица и истраживачких акција из области 

орнитологије и заштите птица и биодиверзитета. 

Члан З. 

Ради остваривања својих циљева Удружење спроводи следеће активности: 

1. организује и спроводи теренски и научно-истраживачки рад, 

2. организује и спроводи заштиту птица и станишта, 

3. организује научне скупове, предавања, конференције, семинаре, кампове и радионице, 

4. организује волонтерске програме и активности, 

5. обавештава чланове и омогућује им учешће у научно-истраживачким акцијама и скуповима 

у земљи и у иностранству, 

6. информише јавност о свом раду, 

7. објављује стручне и научно-популарне публикације, 

8. води евиденцију стручне документације и орнитолошку библиотеку, 

9. сарађује са сродним организацијама у земљи и у иностранству, 

10. припрема и обучава чланове Удружења за полагање испита за прстеновање птица и 

спроводи акције прстеновања птица, 

11. сарађује са органима Републике, Аутономне Покрајине и локалне самоуправе, као и са 

осталим државним органима, предузећима и другим организацијама и удружењима на пољу 

заштите природе и биодиверзитета, а нарочито са Заводом за заштиту природе Србије и 

Покрајинским заводом за заштиту природе  и 



 

12. предузима и друге радње и мере које доприносе заштити птица и природе у складу са 

законом. 

Члан 4. 

Назив Удружења је: „Друштво за заштиту и проучавање птица Србије”  

Назив Удружења на енглеском језику је: Bird Protection and Study Society of Serbia. 

Седиште Удружења је у Новом Саду. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 

 

Члан 5. 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и овај Статут. 

Чланарина се уплаћује једном годишње и важи за календарску годину.  

Члан је дужан да поднесе пријаву за учлањење Извршном директору Удружења или 

другом лицу које Извршни директор овласти за извршење овог посла. 

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 6. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни директор или друго лице које Извршни 

директор овласти за извршење овог посла и о томе без одлагања обавештава подносиоца 

пријаве. 

У случају одбијања пријема у чланство, подносилац пријаве има право жалбе Управном 

одбору у року од 15 дана од дана одбијања.  

Извршни директор је дужан да Управном одбору изнесе разлоге о одбијању пријeма у 

чланство.  

Управни одбор доноси коначну одлуку на првој следећој седници. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање 

малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.  

Чланство у Удружењу може престати услед: 

1) неплаћања чланарине дуже од годину дана,  

2) непоштовања одредаба овог Статута или  

3) нарушавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства за тачку 1) претходног става доноси Извршни директор.  

Одлуку о престанку чланства за тачке 2) и З) из претходног става доноси управни одбор 

на предлог извршног директора. 

Члану се мора омогућити, да се пре коначне одлуке о престанку чланства из разлога 

предвиђених у ставу 4. тачка 2. и 3. овог члана изјасни о наводима због којих је поднет предлог 

за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу. 

 



 

Члан 7. 

Пунолетни члан Удружења има право да: 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, 

2) учествује у одлучивању на Скупштини, 

З) бира и буде биран у органе Удружења, 

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења,  

5) поднесе писмену жалбу Управном одбору на рад запослених у Удружењу. 

Малолетни члан Удружења има права из тачке 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 Удружења 

је дужан да: 

1) доприноси остваривању циљева Удружења; 

2) учествује, у складу са интересовањем и могућностима, у активностима Удружења; 

З) плаћа чланарину; 

4) штити и негује углед и интересе Удружења. 

Члан 8. 

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Извршни директор. Извршни 

директор је законски заступник Удружења. 

Члан 9. 

Скупштина је највиши орган Удружења. 

Скупштину Удружења чине сви чланови. 

Скупштина се редовно састаје, најмање једном годишње. 

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног 

одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Удружења. Иницијатива за 

сазивање ванредне седнице Скупштине Удружења се подноси Управном одбору у писаном 

облику и у њој се морају навести тачке дневног реда о којима ће се расправљати.  

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора 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: 

1) усваја стратешки план развоја и рада; 

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 

3) бира и разрешава чланове Управног одбора; 

4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора; 

5) разматра и усваја финансијски план и извештај, као и завршни рачун; 

6) одлучује о висини чланарине за следећу годину; 

7) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 

8) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

Скупштина доноси Пословник о раду којим се ближе уређује начин гласања, 

представљања чланова и друга питања од значаја за рад Скупштине.  



 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са 

правом гласа.  

Сматра се да је члан присутан и када посредно електронским путем учествује у раду 

Скупштине.  

Ако није присутна половина чланова са правом гласа, Скупштина се одлаже за један сат, 

а тада се одржава са присутним члановима Удружења са правом гласа. 

Скупштина одлучује већином гласова чланова Удружења са правом гласа. 

 

Члан 10. 

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

утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има пет (5) чланова, које бира и опозива Скупштина. Чланови Управног 

одбора нису плаћени за свој рад и не могу бити ангажовани  у Удружењу по основу рада, 

или по било ком другом основу у вези са радом.  

Управни одбор пуноважно доноси одлуке већином гласова свих чланова. 

Управни одбор из реда својих чланова бира председника. Председник Управног одбора 

сазива и руководи седницама Управног одбора и сазива седнице Скупштине Удружења. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту 

функцију. 

Члан 11. 

Управни одбор: 

1) има саветодавну и надзорну улогу у спровођењу стратешких докумената; 

2) сазива седнице Скупштине Удружења; 

3) бира и разрешава Извршног директора Удружења; 

4) контролише финансијско пословање Удружења, даје смернице за унапређење рада и о 

уоченим неправилностима обавештава Скупштину Удружења;  

5) одлучује о покретању поступка за измену и допуну Статута; 

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) прима и разматра жалбе чланова на рачун рада запослених у Удружењу и покреће 

дисциплински поступак уколико се утврди да су жалбе чланова основане; 

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

органи Удружења. 

Члан 12. 

Извршни директор заступа Удружење у правном промету и има права и дужности 

финансијског налогодавца. 

Извршни директор може да овласти друго лице - члана или запосленог у Удружењу, да, 

у његовом одсуству, заступа Удружење у правном и финансијском промету. 

Извршног директора бира Управни одбор на период од четири године и може поново 

бити биран. 



 

Извршни директор: 

1) организује редовно обављање делатности Удружења; 

2) извршава одлуке Управног одбора и припрема материјал за седнице Управног одбора; 

3) успоставља организациону структуру за рад Удружења, руководи тимом сарадника и 

поверава посебне послове запосленима и члановима; 

4) одлучује о запошљавању и отпуштању у Удружењу, у складу са организационом структуром 

и систематизацијом радних места;  

5) одговоран је за законитост рада Удружења; 

6) доноси опште акте послодавца.  

  

Члан 13. 

Рад Удружења је јаван. 

Извршни директор и Управни одбор се старају 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 финансијски извештај и извештај о раду Удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине Удружења или на други примерен начин. 

Члан 14. 

Удружење може приступити домаћим и међународним удружењима и асоцијацијама о 

чему одлуку доноси Управни одбор Удружења. 

Члан 15. 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 

финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. 

Удружење може прибављати средства и од котизација за конференције, научне скупове 

и од других приредби. 

Удружење прибавља средства наплаћивањем услуга и продајом производа насталих 

током реализације активности побројаних у чл. З овог Статута. 

Члан 16. 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност 7219- Истраживање и 

развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама у складу са Уредбом о 

класификацији делатности (Сл. гласник РС, број 54/2010). 

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног 

уписа у Регистар привредних субјеката. 

Удружење може да прибавља средства обављајући и друге привредне делатности, 

посебно издавачке делатности. 

Члан 17. 

Прибављена средства Удружење може користити искључиво за остваривање циљева 

Удружења, укључујући и трошкове редовног рада и сопствено учешће у финансирању 

одређених пројеката. 



 

Члан 18. 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 

циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

Члан 19. 

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 рада одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 

Члан 20. 

Удружење има печат правоугаоног облика на којем је исписано име Удружења: Друштво 

за заштиту и проучавање птица Србије ћириличним писмом и исто име Društvo za zaštitu i 

proučavanje ptica Srbije латиничним писмом, као и на енглеском језику: Bird Protection and Study 

Society of Serbia. Величина печата је 50 х 30 mm. 

Члан 21. 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати 

одредбе Закона о удружењима. 

Члан 22. 

Овај статут ступа на снагу даном његовог доношења. 

Председавајући Скупштине Удружења 

 


