На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«,
бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године,
усвојен је следећи
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ
ВОЋА И ПОВРЋА
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Статута
Статутом „ УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА'' (у
даљем тексту: СТАТУТ) уређује се организација, циљеви и начела
организовања и деловања удружења (у даљем тексту: УДРУЖЕЊЕ),
права и дужности чланова, као и друга питања од значаја за Удружење.
Члан 2.
Област остваривања
циљева
УДРУЖЕЊЕ је нестраначка, невладина и непрофитна мрежа предузећа
из сектора прераде воћа и поврћа. Основано је на неодређено време
ради заступања и представљања заједничких интереса чланица,
привредног повезивања, јачања конкурентности и позиционирања
на домаћем и иностраном тржишту, јачања капацитета чланица
Удружења, стимулисања размене знања, идеја и информација,
промовисања предузетништва, олакшавања приступа финансијским
изворима, креаирања и развоја заједничких програма и пројеката.
Члан 3.
Задаци
Ради остваривања циљева утврђених овим СТАТУТОМ , УДРУЖЕЊЕ
нарочито подржава :
-

пословну сарадњу унутар чланица и међу чланицама У Д Р У Ж Е Њ А
и повезивање са пословним организацијама и удружењима у
окружењу и шире,

-

пружање стручне помоћи чланицама, у прибављању средстава у
оквиру
владиних програма
подстицања кластеризације
које
спроводе надлежна министарства, регионалне и локалне управе,
развојне и друге агенције и владине институције путем усвојених и
наменских програма.

-

укључивање у пројекте од значаја за стратегију извоза и активно
1

укључивање у осталим националним и регионалним програмима
и пројектима који унапређују привредно деловање
-

сарадњу са Привредном комором Србије, регионалним привредним
коморама, Националном службом за запошљавање, предузетничким
удружењима која подстичу мало и средње предузетништво као и
другим партнерима

-

међународним
сајмовима
учествовање
на
домаћим
и
изложбама ради промоције производа и услуга Удружења.

-

активно праћење програме финансирања развојних пројеката из
ЕУ и других фондова и могућности учешћа у истим.

-

одабравање
најприхватљивијих
информатичких
модела
информисања чланица о својим активностима, те одржавање
комуникације међу чланицама путем најефикаснијих модела.

и

Осим наведеног, УДРУЖЕЊЕ ће подржавати и:
-

размену искустава која су од заједничког интереса, на националном и
међународном нивоу, укључујући и оне који се тичу запослених,
производње и продаје.
учешће на локалним и регионалним форумима и округлим столовима.
организовање стручних семинара, изложби, сајмова, презентација и
промоција
успостављање веб базе података о чланицама;
организовање издавачке делатности; публикације, дискови и
друга средства информисања и промоције Удружења и његових
чланица
информисање чланица о
извозно – увозним могућностима, и
осталим релевантним стручним сазнањима и искуствима од
значаја за функционисање Удружење и чланица;
организован
приступ
фондовима
и
другим
финансијским
изворима који су намењени економском развоју
организовани приступ мрежи кластера и пословних организација
ради укључивања у програме, пројекте и кредитне линије европских
и
међународних
специјализованих
програма,организација
и
институција;
Члан 4.
Назив, седиште и
печат
Назив Удружења је: „УДРУЖЕЊЕ КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И
ПОВРЋА''
Скраћени назив: УДРУЖЕЊЕ ПРЕРАЂИВАЧА ВОЋА И ПОВРЋА
Назив удружења на енглеском језику је: Association of fruit and

vegetable processing companies
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Удружење има седиште у Краљеву.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике
Србије.
Удружење има свој печат и жиро рачун.
Печат Удружења је округлог облика, уобичајене величине, у чијем
се средишту налази лого, а по ободу текст: УДРУЖЕЊЕ
КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА КРАЉЕВО исписано
латиничним писмом.
Лого УДРУЖЕЊА је стилизована слика парадајза и крушке оивичена
називом УДРУЖЕЊА.

ЧЛАНСТВО
Члан 5.
ЧЛАН
УДРУЖЕЊА
Чланство у УДРУЖЕЊУ је добровољно. Чланице могу бити
пословна правна и физичка лица
која прихватају циљеве и
начин рада УДРУЖЕЊА, СТАТУТ и поднесу пријаву за учлањење
Управном одбору, који исту, са препоруком, прослеђује Скупштини
на одлучивање.
Сви чланови су равноправни у правима и обавезама.

Члан 6.
Учлањење
Оснивачи стичу својство члана даном регистрације УДРУЖЕЊА.
Учлањење након оснивања, врши се потписивањем приступнице.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор, по
препоруци једног члана Скупштине, уз услов да предложени члан
испуњава Законом прописане услове за обављање делатности.
О томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Одлука Скупштине за чланство мора бити донета најкасније 30
дана од пријема захтева и то двотрећинском већином.
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Члан 7.
Права чланова
Члан УДРУЖЕЊА има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању
циљева УДРУЖЕЊА;
2. бира и буде биран у органе УДРУЖЕЊА;
3. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко
органа УДРУЖЕЊА;
4. слободно изражава своје мишљење у оквиру УДРУЖЕЊА, покреће
иницијативе и даје предлоге;
5. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима
УДРУЖЕЊА;
6. користи све услуге и стиче све повластице које обезбеђује
УДРУЖЕЊЕ

Члан 8.
Дужности чланова
Члан УДРУЖЕЊА дужан је да:
1. активно доприноси остваривању циљева УДРУЖЕЊА;
2. учествује у активностима УДРУЖЕЊА;
3. одреди лице које ће бити одговорно за активности из тачке 1. и 2.
овог члана;
4. помаже рад, чува и унапређује углед УДРУЖЕЊА ;
5. поштује СТАТУТ и одлуке органа УДРУЖЕЊА,
6. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 9.
Престанак
чланства

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у УДРУЖЕЊУ може престати због неактивности члана
између две седнице Скупштине, непоштовања одредаба овог
СТАТУТА или нарушавања угледа УДРУЖЕЊА.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени
предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је
поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у
УДРУЖЕЊУ.
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Члан 10.
Почасни
члан
Осим редовног чланства из чл. 5-9 овог СТАТУТА, чланство може
бити и почасно.
Статус почасног члана УДРУЖЕЊА може бити додељен због
изузетног доприноса раду УДРУЖЕЊА или за нарочите услуге у
области
успостављања, развоја и промовисања програмских
начела и циљева УДРУЖЕЊА.
Одлуку о додељивању статуса почасног члана доноси Управни
одбор.
Почасни чланови имају право учествовања у раду УДРУЖЕЊА,
али не могу бити бирани у управна тела УДРУЖЕЊА.
Почасни члан се позива на седнице Скупштине, као гост.
Почасни члан може на седници Скупштине да узме учешће у
расправљању о свим питањима о којима се на седници
Скупштине расправља, али нема
право учествовања у доношењу
одлука Скупштине.

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ОРГАНИ
Члан 11.
Органи
Органи УДРУЖЕЊА су Скупштина, Управни одбор и ЗАСТУПНИК.
Члан 12.
Скупштина
Скупштину УДРУЖЕЊА чине сви редовни чланови.
Скупштина може заседати редовно и ванредно.
Скупштина се редовно састаје ј е дн о м годишње. Скупштину
сазива З А С Т У П Н И К писаним обавештењем о месту и времену
одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени
предлог Управног одбора или ЗАСТУПНИКА УДРУЖЕЊА, као и на
иницијативу
најмање
једне
трећине чланова С купштине.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у
њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано
на почетку седнице.
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Члан 13.
Надлежност
Скупштине

Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја СТАТУТ, као и измене и допуне СТАТУТА;
3) усваја друге опште акте;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора,
5)одлучује о удруживању у савезе
6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног
одбора;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада.
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.

Члан 14.
Управни
одбор
Управни одбор је извршни орган УДРУЖЕЊА, који се стара о
спровођењу циљева УДРУ ЖЕЊ А који су утврђени овим
СТАТУТОМ.
Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.
Први састав Управног одбора се бира из дела чланова оснивача,
док касније промене у саставу Управног одбора могу бити и из
дела осталих чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се
поново бирати на исту функцију.
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Члан 15.
Надлежност Управног
одбора
Управни одбор:
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) 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;
5) 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;
6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим
СТАТУТОМ, овлашћени други органи УДРУЖЕЊА
7) подноси Извештај о раду Скупштини,
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање 2/3
чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова Управног
одбора.

Члан 16.
ЗАСТУПНИК

ЗАСТУПНИК:
1. За време спровођења Пројекта, ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА ће бити
менаџер Пројекта, односно председник Регионалне привредне
коморе Краљево, јер је Комора добила мандат од Делегације ЕУ за
активности које спроводи Удружење, а након тог периода
извршиће се допуна СТАТУТА и биће утврђен поступак избора
ЗАСТУПНИКА.
2. ЗАСТУПНИК представља и заступа УДРУЖЕЊЕ у земљи и
иностранству и остварује контакте са другим организацијама;
3. Сазива, и по правилу председава седницама Управног одбора, без
права гласа;
4. Сазива редовну и ванредну седницу Скупштине на предлог
Управног Одбора или једне трећине чланова Скупштине
5. Обавља и друге послове у складу са овим СТАТУТОМ и општим
актима УДРУЖЕЊА и послове које му повери Управни одбор.
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РАД УДРУЖЕЊА
Члан 17.

Рад УДРУЖЕЊА је јаван. Управни одбор 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.
Члан 18.
Ради остварења својих циљева УДРУЖЕЊЕ
успоставља
контакте и сарађује са другим асоцијацијама, организацијама и
институцијама у земљи и иностранству.
УДРУЖЕЊЕ може приступити
међународним пословним
о рганизацијама за промоцију предузетништва, о чему одлуку
доноси Скупштина.

ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
Члан 19.
За време трајања Пројекта ‘’Повећање конкурентности компанија за
прераду воћа и поврћа кроз умрежавање’’ , односно до фебруара
2013. године, чланови УДРУЖЕЊА неће имати никаквих
финансијских обавеза.
По истеку тог времена, УДРУЖЕЊЕ ће прибављати средства од
чланарине,
добровољних
прилога,
донација
и
поклона,
финансијских субвенција, подношењем пројеката и на други
законом дозвољен начин.
Члан 20.
УДРУЖЕЊЕ ће прибављати средства и пружањем пословних
услуга које обухватају пословно нформисање, обучавање,
консалтинг, менторинг у области одрживог предузетничког
развоја.
УДРУЖЕЊЕ може прибављати средстава и од котизације за
семинаре и друге облике едукација, од котизација за сајмове и
друге манифестације.
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ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 21.
УДРУЖЕЊЕ престаје са радом одлуком Скупштине, када престану
услови за остваривање циљева УДРУЖЕЊА, као и у другим
случајевима предвиђеним Законом.
Члан 22.
У случају престанка рада УДРУЖЕЊА, имовина остаје
Регионалној привредној комори Краљево, као апликанту по
позиву Делегације ЕУ, којој су одобрена средства за реализацију
Пројекта.
Члан 23.
На сва питања која нису регулисана овим СТАТУТОМ непосредно
ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА
УДРУЖЕЊА
Председавајући
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