
У складу са одредбама чл.12. и чл. 78 Закона о удружењима (»Службени 
лист PC«, бр.51/09), (у даљем тексту: Закон), Скупштина Комитета за 
међулабораторијска испитивања, на седници одржаној 05.02.2014.године  
донела је  

 
    

С Т А Т У Т 
 

КОМИТЕТА ЗА МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКА  
ИСПИТИВАЊА МАТЕРИЈАЛА 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Предмет статута 
 

Члан 1. 
 

     Овим статутом, као основним општим актом Удружења (у даљем тексту: 
Статут) Комитет за међулабораторијска испитивања материјала (у даљем 
тексту: Удружење) обавезно уређује: назив и седиште, изглед и садржина 
знака, печата, логотипа и других симбола визуелног идентитета Удружења; 
област остваривања циљева, циљеве ради којих се оснива; унутрашња 
организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, 
трајање мандата и начин одлучивања; поступак за измене и допуне статута и 
поступак доношења и измена других општих аката Удружења, ако их доноси; 
заступање Удружења; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања 
и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања 
средстава за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и 
одредбе о привредној или другој делатности којом се стиче добит; начин 
одлучивања о статусним променама и престанку рада; поступање са имовином 
Удружења у случају престанка Удружења; поступак усвајања финансијских и 
других извештаја; друга питања утврђена законом. 
     Други општи акти, ако их Удружење доноси, морају бити у сагласности са 
Статутом. 
     Одредбе другог општег акта Удружења које су супротне Статуту, ништавне 
су. 

 
 

Појам и статус Удружења 
 

Члан 2. 
 

     Удружење, у смислу овог Статута, јесте добровољна и невладина недобитна 
организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних 
лица, заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом 
или законом. 
     Члан Удружења може бити свако пунолетно лице које прихвата циљеве 
Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење. 
          Удружење има статус правног лица и за обавезе према трећим лицима 
одговара свом својом имовином. 
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Историја Удружења 

 
Члан 3. 

 
     Удружење је основано на иницијативу физичких и правних лица као научно-

стручно друштво, који у свом професионалном раду примењују, развијају, 
популаризују и унапређују испитивање хемијског састава, механичко-
металографска испитивања и испитивања без разарања, што је и потврђено 
усвајањем статута на оснивачкој скупштини одржаној 21.03.2011. године. 
 

      Удружење је дана 01.06.2006,.решењем бр. 2/0-942/2-2006-06, Министарства 
за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, Савет министара, уписано у 
регистар Удружења, друштвених и политичких организација, као удружење 
грађана, на регистарском листу број 3806 под редним бројем 10839.  
      
     На основу Закона о удружењима (Сл. Гласник РС бр. 51/09), Агенција за 
привредне регистре – Регистратор, уписала је у регистар усклађивања 
удружења „Комитет за међулабораторијска испитивања материјала“ решењем 
бр. БУ 11931/2011, од 17.05.2011 год., облик организовања – Удружење, 
делатност удружења:  9412 – Делатности струковних удружења. 

 
 

Слобода, област, циљеви и задаци Удружења 
 

Члан 4. 
 

     Удружење се оснива и организује слободно и самостално је у остваривању 
својих циљева. 
     Циљеви и деловање Удружења не могу бити усмерени на насилно рушење 
уставног поретка и нарушавање територијалне целокупности Републике Србије, 
кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и 
подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној, 
националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, 
роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима. 
     Одредба става 2. овог члана примењује се и на делове Удружења (секција, 
група, клуб, огранак, подружница и др.) која немају статус правног лица. 

 
Члан 5. 

 
     Област рада Удружења је испитивање хемијског састава, механичко-
металографска испитивања и испитивања без разарања.  

Основни циљеви и задаци Удружења су спровођење међулабораторијских 
испитивања материјала на територији Републике Србије. У оквиру своје 
делатности Удружење остварује своје циљеве и задатке: 

• организовање међулабораторијских упоредних испитивања материјала 
на бази легура железа, бакра и алуминијума и других материјала у складу 
са захтевима СРПС ИСО 17043, СРПС ИСО 5725/1-5 и другим 
релевантним документима ради реализације напред наведених 
активности КОМИМ ће бити акредитован као ПТ провајдер Индустријске 
ПТ шеме за међулабораторијска поређења (за испитивање метала). 
Актом о систематизацији радних места дефинисана су овлашћења и 
одговорности одговорних лица за функционисање ове ПТ шеме. 
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• обрада и презентација резултата међулабораторијских испитивања   
опште признатим статистичким методама за ову намену  

• израда докумената система квалитета Комитета за међулабораторијска 
испитивања материјала на основу правила акрадитације ATС и др. и 
добре праксе Комитета за међулабораторијска испитивања материјала  

• припрема нових СРПС метода испитивања које су од интереса за 
чланове Комитета за међулабораторијска испитивања материјала  

• развијање узајамне помоћи хемијских, механичко-металографских и 
лабораторија за испитивање без разарања у Републици, на размени 
искустава и информација на усклађивању критеријума за тачност и 
објективност, на побољшању прецизности резултата испитивања 

• признавање резултата међулабораторијских упоредних испитивања као 
легитимних од стране акредитационог тела Републике Србије  

• организовање (само или у заједници са другим организацијама) стручних 
скупова, конференција, семинара и других облика едукација у области 
хемијских, механичко-металографских и испитивања без разарања  

• сарадња са сродним удружењима и организацијама, научно-
истраживачким и високошколским установама, привредом и свима који су 
заинтересовани за развој и примену хемијског, механичко-
металографског и испитивања без разарања. 

 
 

Јавност рада Удружења 
 

Члан 6. 
 

     Рад Удружења је јаван. 
     Органи Удружења, а нарочито председник Удружења, у чијем делокругу рада 
је та обавеза, 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 (WEB 
презентације на адреси  www.komim.rs). 
     Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се 
члановима на седници скупштине удружења. Извештаје подносе председник 
Удружења и председник Управног одбора Удружења. 

 
 

Време на које се оснива Удружење 
 

Члан 7. 
 

     Удружење се оснива на неодређено време, односно све док трају услови и 
околности за остваривање циљева и задатака Удружења. 

 
 

Савези и делови Удружења 
 

Члан 8. 
 

     Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и 
иностранству (у даљем тексту: савези). 
     Удружење може бити члан сродне домаће и међународне организације, о 
чему одлуку доноси скупштина Удружења. 
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     На савезе из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе закона када 
се седиште савеза налази на територији Републике Србије. 
     Део Удружења (секција, група, клуб, огранак, подружница и др) нема статус 
правног лица. 
     У циљу ефикасног и успешног стручног рада, Управни одбор Удружења 
је формирао следеће секције, као делове Удружења: 

• за хемијска испитивања, 
• за механичко-металографска испитивања  и  
• за испитивања без разарања. 
 

     Своје задатке секције извршавају на основу правила које саме доносе, a 
извештај о свом раду подносе Управном одбору најмање једном годишње. 
     Према потреби, Управни одбор може формирати и друге делове Удружења. 
 
 

Статусне промене 
 

Члан 9. 
 

     Статусне промене Удружења настају у случају припајања, спајања и поделе 
Удружења. 
     Под припајањем се подразумева пренос целе имовине једног удружења 
(припојеник) на друго удружење (припојилац) на основу уговора о припајању. 
     Припајање једног или више удружења уписује се у Регистар, сходно 
одредбама закона о упису оснивања удружења. 
     Под спајањем се подразумева оснивање новог удружења на које прелази 
целокупна имовина два или више удружења која се спајају 
     Удружење се може и поделити на два или више удружења. Одлука о подели 
удружења има правно дејство оснивачког акта, а на поделу удружења сходно се 
примењују правила закона о припајању. 
     Одлуку о статусним променама Удружење доноси на скупштини већином од 
укупног броја чланова Удружења са правом одлучивања. 

 
 

Законитост рада Удружења 
 

Члан 10. 
 

     Удружење остварује активности у складу са законом, Статутом и другим 
општим актима Удружења, као и правилима и препорукама савеза чији је члан. 
     Сваки члан удружења може покренути поступак пред надлежним основним 
судом за утврђивање ништавости општег акта удружења који је донет супротно 
статуту или другом општем акту удружења, односно за утврђивање ништавости 
појединачног акта удружења који је донет супротно закону, статуту или другом 
општем акту удружења, у року од петнаест дана од дана сазнања за акт, а 
најкасније у року од шест месеци од дана доношења акта. 
     Утврђивањем ништавости акта из става 1. овог члана не дира се у права 
стечена од стране трећих савесних лица. 
     Поступак за утврђивање ништавости акта из става 1. овог члана води се 
према одредбама закона којим се уређује парнични поступак. 
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II ОСНИВАЊЕ, НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ 

 
 

Оснивачи удружења 
 

Члан 11. 
 

     Удружење су основали чланови Удружења (у даљем тексту: Оснивачи) на 
оснивачкој скупштини одржаној  21.03.2011. године. 
     Под Оснивачима се подразумевају лица која су основала Удружење. 
Оснивачи су истовремено и први чланови Удружења. 
     У односу на друга лица која су накнадно приступила или ће приступити 
Удружењу као чланови, Оснивачи немају никакве посебне привилегије нити 
статус. 
     Удружење доношењем овог статута и подношењем пријаве за упис 
усклађивања у Регистар удружења, у прописаном року, усаглашава Удружење 
са Законом о удружењима (»Службени лист PC«, бр.51/09). 

 
Назив удружења 

 
Члан 12. 

 
     Назив Удружења је „Комитет за међулабораторијска испитивања материјала“  

 
     Скраћени назив Удружења је „КОМИМ“.  
 
 

Употреба назива удружења 
 

Члан 13. 
 

     Назив и скраћени назив удружења употребљавају се у правном саобраћају у 
облику у коме су уписани у регистар. 
 
 

Седиште удружења 
 

Члан 14. 
 

     Седиште Удружења је у: Београду, Булевар Војводе Мишића 43. 
     Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и 
седиште Удружења мора бити на територији Републике Србије, с тим да се као 
седиште одређује она јединица локалне самоуправе на чијој територији се 
налази место из кога се управља Удружењем. 
     Одлуку о промени седишта Удружења доноси управни одбор Удружења. 

 
 

Симболи визуелног идентитета 
 

Члан 15. 
 

     Удружење има печат округлог облика са исписаном скраћеницом КОМИМ у 
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средини, око које је описана кружница, а на периферији кружнице текст: 
Комитет за међулабораторијска испитивања материјала.  
Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика са натписом КОМИМ. 
     Одлуку о изгледу и употреби печата и штамбиља доноси Управни одбор 
Удружења, у складу са Статутом. 
     Удружење има свој знак, логотип, чланску карту, пријаву за учлањење, а 
може имати и друге симболе визуелног идентитета, о чему одлуку доноси 
Управни одбор Удружења, у складу са Статутом. 
     Одлуку о промени визуелног идентитета Удружења доноси Управни одбор 
Удружења. 

 
 
 

III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ 
 
 

Чланство у Удружењу 
 

Члан 16. 
 

     Члан Удружења може, под једнаким условима, бити свако лице (физичко или 
правно, страно или домаће) који у свом професионалном раду или хобију 
примењује, развија, популаризује и унапређује хемијска, механичко-
металографска и испитивања без разарања, које прихвата циљеве Удружења и 
Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења, којом се 
подносилац пријаве обавезује да ће се у свему придржавати Статута и осталих 
одлука органа донетих пре или после пријема у Удружење. 
     Уз пријаву за учлањење у Удружење, лице које тражи учлањење, подноси 
доказе о свом ангажовању у области хемијских, механичко-металографских и 
испитивања без разарања у земљи или у иностранству. 
     Као докази из претходног става овог члана могу послужити: потврде 
привредних субјеката, асоцијација, државних установа, невладиних 
организација, школских и научних установа медија и др; објављени радови; као 
и докази о јавном залагању развоја, популаризације и унапређења хемијских, 
механичко-металографских и испитивања без разарања из земље или из 
иностранства. 
     Правно лице, подносилац пријаве за учлањење у Удружење, поред пријаве 
подноси и доказа о свом ангажовању у области хемијских, механичко-
металографских и испитивања без разарања у земљи или у иностранству, 
подноси и овлашћење за изабрано физичко лице које ће гa представљати и 
заступати у Удружењу. 

 
Члан 17. 

 
     Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси Управни одбор Удружења и о 
томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 
     Подносилац пријаве, који буде примљен у Удружење, добија годишњу 
чланску карту са овереним годишњим чланством, за ту годину непосредно 
пошто је чланарина регулисана; а за наредне године, чланарина се плаћа, 
најкасније до краја другог квартала текуће године и након регулисања 
чланарине, члану се оверава чланство и за ту годину. 
     Уколико одлука о пријему у чланство Удружења, буде негативна, Удружења 
о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве уз образложење о 
разлозима због којих је донета таква одлука. 
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Члан 18. 
 

     Управни одбор Удружења доноси одлуку о пријему у Удружење Почасних 
чланова и Помажућих чланова-донатора. 
     Почасни чланови Удружења су угледне личности у области развоја и 
примене хемијских, механичко-металографских и испитивања без разарања 
којима је, на образложен предлог Председника Удружења, Управни одбор 
указао почаст и ослободио их плаћања чланарине. 
     Помажући члан-донатор могу бити појединци, привредни субјекти и научне 
организације, институти, коморе, стручна удружења, факултети, школе, сви који 
желе да донацијама помогну рад Удружења. 
     Помажући чланови-донатори овлашћују лице које ће их заступати и 
представљати у Удружењу. 

 
Члан 19. 

 
     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 Удружења је дужан да: 
 

• активно доприноси остваривању циљева Удружења; 
• учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 
• плаћа чланарину; 
• обавља друге послове које му повери Управни одбор, 

 
Члан 20. 

 
     Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању 
     Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана у току 
текуће године чланства у Удружењу, непоштовања одредаба Статута, 
нарушавања угледа Удружења или неплаћања чланарине у току текуће године 
чланства у Удружењу. 
     Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, 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. 

 
 

Евиденција о чланству Удружења 
 
 

Члан 21. 
 

     Удружење води евиденцију о својим члановима. 
     Удружење, при прикупљању, обради, коришћењу и чувању података који се 
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односе на чланове Удружења, строго поштује одредбе Закона о заштити 
података о личности. 
 
 

Управљање Удружењем 
 

Члан 22. 
 

     Чланови управљају Удружењем непосредно или преко својих изабраних 
представника у органима удружења. 
     Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 

 
Скупштина Удружења 

 
Члан 23. 

 
     Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења. 
     Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница 
Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и 
на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се 
подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања 
чије се разматрање предлаже. 
     Седницу скупштине сазива Управни одбор, писаним обавештењем о месту и 
времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом 
председава Председник Удружења, а у случају да се на Скупштини бира 
председник Удружења седницом преседава лице које буде јавним гласањем, 
изабрано на почетку седнице. 

 
     Скупштина Удружења је надлежна да: 

• доноси план и програм рада; 
• усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 
• усваја друге опште акте Удружења; 
• бира и разрешава Председника Удружења, 
• бира и разрешава чланове Управног одбора; 
• бира и разрешава чланове Надзорног одбора, 
• разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног    
     одбора; 
• разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Надзорног   
     одбора; 
• разматра и усваја финансијски план и извештај; 
• одлучује о статусним променама и престанку рада удружења 
• одлучује о удруживању у савезе 

 
     Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина 
чланова са правом гласа. 
     Право гласа у Скупштини имају сви чланови Удружења са чланском картом 
Удружења, овереним чланством и плаћеном чланарином за прошлу и текућу 
годину. 
     Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова и гласа се по 
правилу јавно, изузев када се гласа о избору Председника и Управног одбора 
Удружења. 
     За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и 
престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова  
присутних чланова. 
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Председник удружења 
 

Члан 24. 
 

Председника Удружења бира Скупштина тајним гласањем већином 
(половина+1) присутних чланова Удружења.  

За председника удружења може бити одређено само пословно способно 
физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике 
Србије. 

Мандат председнику Удружења траје четири године с могућношћу 
обнављања, при чему Председник не може да буде биран више од два 
узастопна мандата.  

 
Члан 25. 

 
     Председник Удружења заступа Удружење у правном промету, има права и 
дужности финансијског налогодавца и руководи Удружењем између две 
седнице Управног одбора. 

Председник-заступник Удружења дужан је да се придржава овлашћења 
одређених Статутом и одлуком надлежног органа Удружења. 
 Председник Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника 
Удружења, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа 
у име Удружења.  

 
 

Управни одбор Удружења 
 

Члан 26. 
 

     Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу 
циљева удружења који су утврђени Статутом. 
     Управни одбор има 13 чланова, које бира и разрешава Скупштина. 
     Скупштина бира Управни одбор тајним гласањем на унапред припремљеним 
гласачким листићима, на којима сваки члан скупштине са правом гласа уписује 
имена и презимена 13 чланова Удружења које жели да буду изабрани у 
Управни одбор Удружења. 
     Изабрани су оних 13 чланова са добијеним највећим бројем гласова, 
минимално половина + 1..  
     За чланове Удружења који добију исти број гласова поново се гласа у другом 
кругу, а изабрани су они који добију већи број гласова. Гласање се понавља све 
док се не изабере 13 чланова Управног одбора Удружења. 
     Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново 
бирати на исту функцију. 
     Управни одбор се конституише на првој седници избором председника 
Управног одбора и заменика председника УО. 
     . 

Члан 27. 
 

     Управни одбор: 
• руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и 

доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења; 
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• организује редовно обављање делатности Удружења; 
• поверава посебне послове појединим члановима; 
• доноси финансијске одлуке; 
• одлучује о висини чланарине за следећу годину  
• одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, 

сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова 
Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси 
Скупштини на усвајање; 

• одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из 
члана 25. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног 
заступника удружења за тај поступак; 

• одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим 
статутом, овлашћени други органи Удружења:  

. 
     Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање седам чланова, 
а одлуке доноси већином гласова свих чланова. 

 
 

Надзорни одбор 
 

Члан 28. 
 

     Надзорни одбор бира Скупштина Друштва по истом поступку којим се бира 
Управни одбор. 
     Надзорни одбор има 3 члана који се бирају на мандатни период од четири 
године, с тим да се могу поново бирати на исту функцију. 
     Надзорни одбор се конституише на првој седници избором председника 
Надзорног одбора. 

 
Члан 29 

 
     Надзорни одбор врши контролу законитости рада Удружења, поштовање 
Статута и других докумената Удружења и њихову усаглашеност са Статутом; 
врши контролу финансијско-материјалног пословања и друге задатке у складу 
са Законом и овим Статутом. 
     Надзорни одбор је дужан да, ако установи неправилности у материјално-
финансијском пословању, о томе обавести Председника Удружења и Управни 
одбор и затражи отклањање неправилности. У случају да се неправилности не 
отклоне, Одбор о томе обавештава Скупштину Друштва. 
     Надзорни одбор је дужан да најмање једном годишње врши преглед 
материјално-финансијског пословања Друштва и о томе обавести Годишњу 
Скупштину. Прегледе пословања може извршити и чешће ако установи да је то 
потребно. 

 
 
 

Одговорност за штету 
 

Члан 30. 
 

     Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју својом 
одлуком проузрокују Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с 
намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке 

 10 



издвојили своје мишљење у записник. 
     Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Председника 
Удружења, Управног одбора Удружења или на иницијативу најмање једне 
трећине чланова Скупштине. Одлуком се може одредити посебни заступник 
удружења за поступак за накнаду штете. 
     Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње Заступника Удружења. 
 
 
 

IV. ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ 
АКТИВНОСТИ  

 
 

Начин стицања имовине Удружења 
 

Члан 31. 
 

     Удружење прибавља средства ради остварења својих циљева и може 
стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у 
новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, 
закупнине, дивиденди, из средстава за реализовање програма од јавног 
интереса из буџета Републике Србије или локалне самоуправе и на други 
законом дозвољени начин. 

 
Члан 32. 

 
     Удружење прибавља средства, којима се остварују циљеви утврђени 
Статутом непосредним обављањем и привредне или другу делатност којом се 
стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности, 
под условима да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима, да је 
делатност предвиђена Статутом и да је делатност у обиму потребном за 
остваривање циљева Удружења. 

 
Члан 33. 

 
     Удружење прибавља средства у оквиру следећих привредних делатности: 
 

• 9412 - Делатност струковних удружења  
 
(Издавање књига, брошура, компакт дискова и других публикација; 
Издавање часописа и сличних периодичних публикација; Остале активности 
у вези са штампањем и издавањем, припрема података (избор, уношење и 
повезивање са базама података); Обрада података; Истраживање и 
експериментални развој у техничко-технолошким наукама; Техничко 
испитивање и анализа) 
 

 
Члан 34. 

 
     Делатност из претходног члана Статута уписује се у Регистар привредних 
субјеката и Удружење може отпочети са непосредним обављањем те 
делатности након уписа делатности у Регистар, а обавља се у складу са 
прописима којима је уређена област у коју спадају активности које се обављају. 
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Члан 35. 

 
     Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге 
облике образовања из области хемијских, механичко-металографских и 
испитивања без разарања или продајом производа насталих у оквиру 
едукативних радионица, као и других облика сродних привредних делатности 
које Удружење обавља. 
     Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се 
користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и 
трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању 
одређених пројеката. 

 
Члан 36. 

 
     Удружење нема право да остварену добит од привредне или друге 
делатности расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа 
Удружења, запосленима или са њима повезаним лицима, изузев давања у виду 
пригодних примерених награда, накнада оправданих трошкова насталих ради 
остваривање статутарних циљева Удружења, као што су путни трошкови, 
дневнице или трошкови преноћишта, уговорене теретне обавезе и давања за 
исплату зарада запослених. 
     Под повезаним лицима, у смислу Статута, сматрају се лица која су као таква 
утврђена законом којим се уређују привредна друштва. 

 
Члан 37. 

 
     Ако се стекну услови; да Удружење, у већем обиму, обавља привредне 
делатност, може одлуком Скупштине Удружења, самостално или у сарадњи са 
другим лицима (правним или физичким) основати привредно друштво. 
 

 
Одговорност Удружења у правном промету 

 
Члан 38. 

 
     За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином. 
     Чланови Удружења и органа Удружења не одговарају за обавезе Удружења у 
правном промету својом имовином, изузев ако поступају са имовином 
Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе удружење као 
форму за незаконите или преварне сврхе (правила о пробијању правног 
субјективитета). 

 
 

Обавезе Удружења у области финансијског пословања 
 

Члан 39. 
 

     Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже 
ревизији финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и 
ревизији. 
     Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се 
Скупштини на усвајање. 
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V. АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА УДРУЖЕЊА 
 

Члан 40. 
 

     За обављање стручних, административних, финансијских, техничких и других 
послова Удружење може, ако се стекну услови, да има и административну 
службу, коју могу да чине запослени и лица (правна и/или физичка) у уговорном 
односу или волонтери. 
     Делатност административне службе и време ангажовања, сагласно 
потребама Удружења, дефинише Управни одбор удружења. 
     Права из радног односа запослени у административној служби Удружења 
остварују сагласно уговору о раду, Законом о раду и Статутом. 
     О молбама, жалбама и приговорима лица запослених у административној 
служби одлучује Управни одбор на предлог Председника Удружења. Одлуке 
Управног одбора су коначне. 
 
 

VI. ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА 
 

Члан 41. 
 

     Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 
остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним 
законом и то ако: се број чланова смањи испод броја оснивача потребног за 
оснивање, а надлежни орган удружења не донесе одлуку о пријему нових 
чланова у року од 30 дана; истекне време на које је удружење основано, када је 
удружење основано на одређено време; надлежни орган удружења донесе 
одлуку о престанку рада; је извршена статусна промена која, у складу са овим 
законом, има за последицу престанак удружења; се утврди да удружење не 
обавља активности на остваривању статутарних циљева, односно да није 
организовано у складу са статутом дуже од две године непрекидно или ако је 
протекло двоструко више времена од времена утврђеног Статутом за 
одржавање седнице скупштине, а она није одржана; је удружењу забрањен рад; 
стечајем. 

 
 

Прималац имовине Удружења 
 

Члан 42. 
 

    Примаоца имовине Удружења, у случају престанка рада Удружења, одредиће 
Скупштина Удружења у складу са чланом 42 Закона о удружењима а након 
пописа покретне и непокретне имовине.  

 
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 43. 
 

     Након усвајања Статута (усаглашеног са Закона о удружењима »Службени 
лист PC«, бр.51/09), Удружење подноси пријаву за упис усаглашавања у 
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Регистар удружења, у року од 30 дана од дана усвајања Статута, чиме стиче 
статус правног лица даном уписа у регистар, односно даном добијања решења 
о упису у Регистар. 
     Пријаву за упис усаглашавања подноси заступник Удружења уз: решење о 
упису у Регистар друштвених организација, два примерка статута; акт о избору 
заступника; оверену фотокопију личне карте заступника Удружења, а ако она не 
садржи податке о пребивалишту и адреси, и потврду о пребивалишту, као и 
друге исправе сагласно закону. 
          У Регистар удружења заступник Удружења уписују и друге делатности-
привредну делатност и активности које Удружење непосредно обавља, и које су 
предвиђене Статутом 
     Заступник Удружења је дужан да пријави сваку промену података који се 
уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене. 

 
 

Члан 44. 
 

     На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се 
примењивати одредбе Закона о удружењима. 

 
 

Члан 45. 
 

     Усвајањем Статута престаје да важи Статут донет на Скупштини одржаној 
21.03.2011 године, и уписан решењем бр. БУ 11931/2011 од 17.05.2011 год, 
Агенције за привредне регистре – Регистратора удружења, као и сва акта и 
одлуке које нису у сагласности са Статутом. 

 
Члан 46. 

 
     Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на Скупштини Удружења. 
 
 
           
                                                                                                Председавајући  
                                                                                          Скупштине Удружења 
 
 
                                                                                           _________________ 
     У Београду 05.02.2014  године                               (Младен Младеновић) 
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