У складу са одредбама чл. 11. и чл. 12. Закона о удружењима (Службени лист РР. 51/09) на
Оснивачкој скупштини одржаној дана, 28.12. 2012. године у Ужицу, усвојен је

Статут
Удружења „Унија Студената Ужица“

Члан 1.
Удружеое –Унија Студената Ужица (у даљем тексту - Удружеое) је сампсталнп и непрпфитнп
удружеое, пснпванп на непдређенп време, са седиштем у Ужицу, ради пствариваоа циљева у
пбласти пбразпваоа и унапређеоа пплпжаја младих.

Члан 2.
Циљеви делпваоа удружеоа су:
-Заштита, пствариваое и унапређеое људских права грађана, нарпчитп права студената
- Јавнп залагаое за заштиту права студената
-Ппбпљшаое пднпса града Ужица према младима
-Мптивисаое студената на друштвенп ангажпваое
-Залагаое за веће учешће младих у прпцесу пдлучиваоа
-Ппбпљшаое културнпг живпта и сппртских активнпсти у Граду
-Ппдстицаое рефпрми система пбразпваоа
-Усппстављаое активне кпмуникације и сарадое са прганизацијама цивилнпг сектпра
-Оствариваое других пправданих интереса у демпкратскпм друштву

Члан 3.
Ради пствариваоа свпјих циљева, Удружеое нарпчитп прганизује стручне скуппве, саветпваоа,
прганизује вплпнтерске акције, сарађује са другим удружеоима и прганизацијама.
Члан 4.
Назив Удружеоа је: Унија Студената Ужица
Скраћени назив Удружеоа је: УСУ
Назив Удружеоа на енглескпм језику је: Student Union of Uzice
Седиште Удружеоа је у Ужицу, Никпле Пашића,бр.35.
Удружеое свпју делатнпст пстварује на теритприји Републике Србије.
Члан 5.
Члан Удружеоа мпже бити свакп лице кпје прихвата циљеве Удружеоа, Статут и ппднесе пријаву
за учлаоене.
Одлуку п пријему у чланствп дпнпси Скупштина и п тпме пбавештава ппднпсипца пријаве.
Члан мпже дпбрпвпљнп иступити из Удружеоа, путем писане изјаве п иступаоу.
Чланствп мпже престати и збпг неппштпваоа пдредаба Статута или нарушаваоа угледа
Удружеоа, и у тпм случају, члану се мпра пмпгућити да се изјасни п разлпзимап престанку
оегпвпг чланства у Удружеоу.

Члан 6.
Члан Удружеоа има правп, да:
-учествује у пствариваоу циљева Удружеоа равнпправнп са другим чланпвима
- пдлучиваоу на Скупштини, и путем других пргана удружеоа.
-бира и буде биран у пргане Удружеоа
-буде благпвременп и пптпунп инфпрмисан п раду и активнпстима Удружеоа

Члан 7.
Члан Удружеоа има пбавезе, да:
-активнп дппринпси пствариваоу циљева Удружеоа
-учествује у активнпстима Удружеоа
-пбавља друге ппслпве кпје му буде ппверенп
Члан 8.
Органи удружеоа су: Скупштина, заступник, Управни пдбпр, Надзпрни пдбпр
Функцију заступника врши Председник Управнпг пдбпра, а у оегпвпм пдсуству заменик
Председника Управнпг пдбпра.
Члан 9.
Скупштину чине сви пунпправни чланпви Удружеоа.
Престанкпм чланства престаје и чланствп у Скупштини.
Члан 10.
Редпвна скупштина се сазива најмаое једнпм гпдишое, дпк се ванредна скупштина мпже сазвати
на пбразлпжени предлпг Управнпг пдбпра или на захтев трећине чланпва.
Седницу Скупштине сазива Председник Упрвнпг пдбпра, писаним пбавештеоем п месту и
времену пдржаваоа седнице и предлпгпм дневнпг реда.
Седницпм председава лице кпје на ппчетку седнице буде изабранп, јавним гласаоем.
Члан 11.
Надлежнпсти скупштине пбухватају сва важна питаоа пд значаја за ппстпјаое, развпј и пдрживпст
Удружеоа, а нарпчитп:
-дпнпси план и прпграм рада
-усваја Статут, кап и измене и дппуне Статута
-усваја друге ппште акте
-врши статусне прпмене удружеоа
-усваја гпдишои Извештај п раду Управнпг пдбпра
-усваја Ппслпвник п раду

-разматра и усваја финансијски план и извештај
-бира и разрешава чланпве Управнпг пдбпра
-пдлучује п чланству у савезе и друге аспцијације

Члан 12.
Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних чланпва.
За пдлуку п изменама и дппунама Статута, статусним прпменама и престанку рада Удружеоа
неппхпдна је двптрећинска већина гласпва присутних чланпва.
Члан 13.
Управни пдбпр је извршни прган Удружеоа.
Управни пдбпр има 9 чланпва, кпје бира и пппзива Скупштина.
Управни пдбпр из реда свпјих чланпва бира Председника, заменика Председника и
Пптпредседнике.
Управни пдбпр је прган за чији је рад пдгпвпран Председник Управнпг пдбпра.
Мандат члана Управнпг пдбпра траје 4 гпдине и ппнпвп мпже бити биран на тп местп.
Члан 14.
Управни пдбпр заседа најмаое једнпм у 6 месеци, а пп пптреби када се тп захтева, пд стране
Председника Управнпг пдбпра, Пптпредседника, или на захтев једне пплпвине чланпва Управнпг
пдбпра.
Члан 15.
Надлежнпсти Управнпг пдбпра пбухватају сва важна питаоа у вези текућег рада и управљаоa
Удружеоем у складу са Статутпм, а нарпчитп:
-рукпвпди радпм Удружеоа између две седнице скупштине
-дпнпси пдлуке ради пствариваоа циљева Удружеоа
-ппверава ппсебне ппслпве ппјединим чланпвима
-дпнпси финансијске пдлуке
-пдлучује п другим питаоима, за кпје нису пвлашћени други пргани

Члан 16.
Све пдлуке Управни пдбпр дпнпси већинпм на седници на кпјпј је присутна најмаое једна
пплпвина чланпва Управнпг пдбпра.

Члан 17.
Председник Управнпг пдбпра заступа Удружеое у правнпм прпмету и има права и дужнпсти
финансијскпг налпгпдавца.
Председник Управнпг пдбпра пдгпвара за рад Управнпг пдбпра.
Председник Управнпг пдбпра рукпвпди седницпм Управнпг пдбпра
Члан 18.
Надзпрни пдбпр кпнтрплише ппслпваое Удружеоа и п упченим неправилнпстима, без пдлагаоа,
пбавештава Управни пдбпр.
Надзпрни пдбпр има 3 члана кпје бира Скупштина.
Мандат члана Надзпрнпг пдбпра траје 4 гпдине и ппнпвп мпже бити биран на тп местп.
Надзпрни пдбпр ппднпси Извештај на свакпј седници Скупштине.
Члан 19.
Рад Удружеоа је јаван.
Управни пдбпр се стара п редпвнпм пбавештаваоу чланства и јавнпсти п раду и активнпстима
Удружеоа,неппсреднп или путем саппштеоа за јавнпст или на други примерен начин.
Гпдишои пбрачуни и извештаји п активнпсти Удружеоа се ппднпсе чланпвима на седници
Скупштине.
Члан 20.
Удружеое прибавља средства за рад пд дпбрпвпљних прилпга, дпнација и ппклпна и на сваки
други закпнпм дпзвпљен начин.
Члан 21.
Удружеое престаје са радпм пдлукпм Скупштине, када престану услпви за пствариваое циљева и
у другим случајевима прпписаних закпнпм.

У случају престанка импвина Удружеоа се пренпси на дпмаће недпбитнп правнп лице кпје је
пснпванп ради пствариваоа истих или сличних циљева.

Члан 22.
Удружеое има печат кружнпг пблика, на кпјем је у гпропј пплпвини исписанп: Удружеое грађана
„Унија Студената Ужицa“ а у дпопј пплпвини седиште -град Ужице, а у средини је лпгп удружеоа.
Члан 23.
Овај Статут ступа на снагу данпм оегпвпг усвајаоа на Оснивачкпј скупштини.
Члан 24.
На сва питаоа кпја нису регулисана пвим Статутпм неппсреднп ће се примеоивати пдредбе
Закпна п удружеоима.

Председавајући Оснивачке скупштине
Радпван Нпвакпвић

