
Udruženje građana „LIGA 33“ Niš 
Ul.STANOJA GLAVAŠA br.10, Palilula-NIŠ 

tel. 018/593-567  

PIB 109957278; Matični broj 28226055 

žiro-račun: 160-468353-62 Banka INTESA A.D. 

Negujemo humanost, solidarnost, filantropiju, rad, znanje, prave vredosti. 

1 Статут удружења „ЛИГА 33“ 

 

 

У складу са одредбама чл. 12. и 21. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“ бр.51/09) 

и члана 11. статута Удружења "ЛИГА 33" на  ванредној скупштини одржаној дана 

17.03.2021. год. у Нишу, усвојен је нови:   

 

С   Т   А   Т   У   Т 

удружења грађана "ЛИГА 33" 

Област остваривања циљева 

Члан 1 

"ЛИГА 33" (у даљем тексту: Удружење), је самостално, невладино, нестраначко и 

непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области 

индустрије, кроз едукацију радника у текстилној и осталим индустријама у смислу да међу 

својим члановима, појединцима и групама негује колективни рад, личну и заједничку 

одговорност. 

Циљеви Удружења 

Члан 2 

Циљеви Удружења су: едукација и обука радника у свим гранама индустрије кроз 

организовање семинара, конгреса, радионица, активан допринос увођењу дигитализације  

на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу, са освртом на привредни 

амбијент, остваривање професионалне сарадње радника ради побољшања услова 

привређивања, унапређивање друштвеног и материјалног положаја запослених у разним 

индустријама, активности на пољу побољшања услова рада радника и њихове личне 

едукације, подстицање сарадње чланова у часописима и другим стручним листовима у 

циљу афирмисања позитивних искустава својих чланова, допринос у унапређивању 

праксе, заштита и унапређење права и положаја припадника националних мањина 

запослених у индустрији, економско оснаживање запослених жена, унапређење положаја 

припадника осетљивих друштваних група, залагање за афирмацију политике једнаких 

могућности и родне равноправности,  
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унапређивање системске бриге о младима и деци кроз остваривања партнерства са 

ресорним министарствима и релевантним институцијама; промоција деце и младих, 

развој њиховог потенцијала, знања и вештина, способности и креативности, квалитета 

живота деце и младих и поспешивање њиховог друштвеног и културног развоја, 

креативног и уметничког стваралаштва;  остваривање сарадње са младима из других 

земаља и размена искуства и примера добре праксе као и умрежавање и сарадња на 

пројектима; бављење питањима заштите животне средине и климатских промена на 

свим нивоима и то кроз сарадње са другим институцијама и организацијама; бављење 

стручно-едукативним активностима, вођење радионица, курсева и свим осталим 

начинима за заштиту животне средине и  климатских промена у складу са законом у 

земљи и иностранству; пружање подршци развоју културе, традиције и језика, 

промовисању очувања културног наслеђа, слободе изражавања и мултикултуралности 

у региону; промоција културних, научних и туристичких вредности, природних 

лепота, гастрономских понуда и рекреативних активности укључујући спорт; 

промовисање учења, образовања одраслих, целоживотног учења и омогућавање ових 

услуга свим слојевима друштва; промоција европских интеграција и европских 

програма; унапређење заштите животне средине, едукација о значају чувања животне 

средине, рехабилитација угрожених подручја, јавно заговарање за промену навика, као 

и поступање са отпадним материјалима, важност рециклирања;  повезивање приватног 

и цивилног сектора, владиних институција са невладиним организацијама  и сл., 

промовисање, организовање и вођење хуманитарног и волонтерског рада . 

Члан 3 

  Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

1. промовише рад Удружења и његових чланова; 

2. организује континуиране едукације, семинаре, тренинге, радионице и друге облике 

едукације; 

3. сарађује са невладиним организацијама, удружењима, привредним субјектима и 

организацијама које су директно и индиректно како у земљи тако и у иностранству 

укључене у процес индустријске производње; 

4. Сарађује са релевантним домаћим и страним организацијама, институцијама и 

удружењима по питању заштите деце и свим другим питањима која се тичу младих 

и деце; 
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5. Сарађује са релевантним домаћим и сраним организацијама, институцијама и 

удружењима по питању заштите животне средина, климатских промена у региону, 

културе и традиције Срба; 

6. Удружење остварује сарадњу са привредним коморама, Министарством привреде 

Републике Србије, Владом Републике Србије, индустријским кластерима и 

привредним субјектима који се баве индустријском производњом. Повезивање ће се 

вршити на плану стручног усавршавања својих чланова; 

7. организује и врши издавање билтена у циљу афирмације својих циљева; 

8. организује извођење обука запосленима у индустрији; 

9. заштити и унапређује права и положај припадника осетљивих група (националних 

мањина, самохраних родитеља, жртвама насиља, инвалида и др.); 

10. залаже се за економско оснаживање жена; 

11. ствара политику једнаких могућности и родне равноправности; 

12. учествује у иновирању производних процеса; 

13. помаже институционално стручно усавршавање својих чланова; 

14. развија научно истраживачки рад у области привреде. 

Назив и седиште 

Члан 4 

Назив Удружења је: "ЛИГА 33" 

Скраћени назив Удружења је: Л33 

Назив Удружења на енглеском језику: "LEAGUE 33" 

Скраћени назив на енглеском језику је: L33 

Удружење има седиште у Нишу, Станоја Главаша 10. 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије. 
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Чланство у Удружењу 

Члан 5 

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

поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.  

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз 

оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. 

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски 

заступник. 

Удружење води евиденцију о својим члановима. 

Износ годишње чланарине одређује Скупштина. 

Члан 6 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина 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. 

Одлука 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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Права, обавезе и одговорност чланства 

Члан 7 

  Члан Удружења има право да : 

1. равноправно са другим члановима Удружења 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. учествује у извршавању заједнички договорених задатака; 

5. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења; 

6. плаћа чланарину у износу који му је одређен. 

Члан је дужан да : 

1. активно доприноси оставривању циљева Удружења; 

2. учествује у складу са интересовањима и активностима Удружења; 

3. обавља друге послове, које му повери Управни одбор. 

Органи Удружења 

Члан 8 

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одборПо потреби и 

дефинисаним програмима формирају се радна тела; чланови радних тела су из редова 

Скупштине Удружења. 

Функцију заступника врши председник Управног одбора, а у његовом одсуству 

заменици Председника Управног одбора. 
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Члан 9 

Скупштину  Удружења чине  сви његови чланови. 

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 мора навести питања чије се 

разматрање предлаже. 

Седницу Скупштине сазива Председник Управног одбора 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. доноси план и програм рада Удружења; 

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

3. усваја друге  опште акте Удружења; 

4. бира и разрешава чланове Управног одбора; 

5. разматра и усваја најмање једном годишње извештај Управног одбора 

Удружења; 

6. одлучује о висини чланарине за идућу годину; 

7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 

Скупштина пуноправно одлучује о изменама и допунама Статута, статусним 

променама и престанку рада Удружења неопходна је двотречинска већина гласова 

присутних  чланова. 
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Члан 10 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има 3 (три) члана, које бира и опозива Скупштина. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на 

исту функцију. 

Управни одбор из својих чланова бира Председника и два заменика Председника. 

Члан 11 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и 

дужности финансијског налогодавца. 

Заменици председника су овлашчени да у одсуству председника Управног одбора, а по 

својим специјалностима деловања, заступају Удружење и потписују сва финансијска и 

новчана документа у име Удружења. 

Члан 12 

Управни одбор : 

1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Удружења; 

2. организује редовно обављање циљева дружења; 

3. поверава посебне послове појединим члановима; 

4. доноси финансијске одлуке; 

5. 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; 

6. одлучује о другим питањима за које нису законом или овим Статутом 

овлашћени други органи Удружења. 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је  присутна најмање једна половина чланова, 

а одлуку доноси вечином гласова својих чланова. 
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Члан 13 

Надзорни одбор : 

Контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без 

одлагања обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има 3 (три) члана, које бира Скупштина. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

Члан 14 

Рад Удружења је јаван. 

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и 

активностима Удружења, непосредно или путем инетрних публикација, односно путем 

саопштења за јавност или на други примеран начин. 

Годишњи извештаји и обрачуни o активностима Удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине Удружења. 

Члан 15 

Ради оставривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

Удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Члан 16 

  Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и 

поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољени начин. 

Члан 17 

Удружење може прибавити средства и од котизације за семинаре и других облика 

образовања, као и продајом књига и брошура и водича насталих током едукативних и 

истраживачких делатности које Удружење обавља. 



Udruženje građana „LIGA 33“ Niš 
Ul.STANOJA GLAVAŠA br.10, Palilula-NIŠ 

tel. 018/593-567  

PIB 109957278; Matični broj 28226055 

žiro-račun: 160-468353-62 Banka INTESA A.D. 

Negujemo humanost, solidarnost, filantropiju, rad, znanje, prave vredosti. 

9 Статут удружења „ЛИГА 33“ 

 

 

Удружење обавља привредну делатност и то: 85.59 – остало образовање.  

Добит остварена обављањем делатности Удружења, може се користити искључиво за 

оставривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада и сопствено 

учешће у финансирању одређених пројеката. 

Удружење може основати сопствено предузеће у складу са Законом ради обављања 

стручних и техничких послова, или те послове може поверавати другим правним и 

физичким лицима, о чему одлуку доноси скупштина Удружења двотрећинском већином. 

Члан 18 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом.  

Члан 19 

Удружење има печат округлог облика на коме је по ободу са горње стране  уписано 

име Удружења  „ЛИГА 33“, у средини назив града – НИШ, а по доњем делу обода назив на 

енглеском језику “LEAGUE 33”. 

Члан 20 

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

Закона о Удружењима. 

Члан 21 

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања, односно од дана уписа 

усаглашавања акта Удружења у Регистар Удружења. 

У Нишу, 17.03.2021. године 

Председник Скупштине Удружења  

    „ЛИГА 33“                                                                                  

Милош Петровић 


