
 

У складу са одредбама чл. 12. и 22 Закона о удружењима ("Службени лист РС", бр. 51/09), 

на редовној годишњој Скупштини одржаној, 25. јануара 2020.год. у Неготину, усвојен је 

 

 

 

С Т А Т У Т  

УДРУЖЕЊА "ГЕРГИНА" 

 

 
Члан 1. 

 

Удружење грађана Удружење "ГЕРГИНА" Неготин (у даљем тексту: Удружење) је 

добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради 

остваривања циљева у области очувања идентитета, културног наслеђа (традиције, говора-

језика, музике и других обележја) Влаха у Републици Србији, али и другим просторима 

где Власи живе, као и унапређењу и заштити животне средине. 

 

 

Члан 2. 

 

             Циљеви Удружења су:  

 

1. Заштита и чување идентитета, културног наслеђа, традиције, говора-језика, 

писмености, историје, обичаја, музике, игара и других обележја Влаха у Републици 

Србији, али и другим просторима где Власи данас живе. 

 

2. Унапређивање заштите животне средине, едукација грађана о значају чувања и 

заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених 

подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања 

природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима и промоција 

производње здраве хране. 

 

3. Промовисање туристичких дестинација и подстицање туристичке понуде Србије, 

као и едукација и подизање туристичке свести.  

 

 

                                                              Члан 3. 

 

 Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито: 

 

- Прикупља, обрађује и ради на очувању материјалне и нематеријалне баштине 

Влаха,  из области обичаја, културе, језика-говора, музике и фолклора; 

- У сарадњи са стручњацима из области лингвистике ради на формирању влашке 

азбуке, заснованој на говорној традицији Влаха; 

- Сарађује са образовним институцијама и стручним удружењима и другим 

организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом културног наслеђа 

Влаха; 

- Објављује књиге, штампане, аудио и видео материјале који имају за циљ 

популаризацију влашког језика-говора, музике и фолклора, као и очување 

свеукупне културне баштине Влаха, у складу са законом; 



- Организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији влашке 

популације у различитим областима образовања, организује и прати рад појединих 

секција (фолклор, фото, филм, драмске, истраживачке итд.), организује фестивале и 

концерте влашких и других песама и игара, изложбе слика, фотографија, филмске и 

друге мултимедијалне промоције, ради на издавању и промоцији књига, брошура, 

часописа, монографија, календара и друго; 

- Ради на промоцији и заштити људских и мањинских права; 

- Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите животне 

средине и одрживог развоја;  

- Организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, 

саветовања, семинаре и друге облике едукације у области заштите животне средине; 

- Организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и 

омладине у области заштите животне средине и за спровођење активности на 

заштити и уређењу природе; 

- Организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и 

озељењавање угрожених делова насеља и њихове околине; 

- Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на заштиту 

животне средине, поступања са отпадним материјалом и производњом здраве хране. 

- Објављује двојезичне књиге и друге штампане материјале о туристичким 

дестинацијама североисточне Србије, промовишући непокретно културно наслеђе; 

- Промовише вински туризам (организовање посета винаријама Неготинске крајине)  

- Промовише верски туризам (организовањем посета манастирима у околини 

Неготина); 

- Израђује и промовише документарне етнолошке и туристичке филмове о 

туристичким занаменитостима североисточне Србије. 

 

 

Члан 4. 

 

Назив Удружења је: Удружење "ГЕРГИНА" Неготин. 

Скраћени назив Удружења гласи : „ГЕРГИНА“.       

Удружење има седиште у Неготину, у улици Милутина Стојановића бр. 18 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије, као и у другим 

државама у којима живе Власи (у складу са законима тих земаља). 

Удружење има својство правног лица. 

 

Члан 5. 

 

Удружење има печат елипсастог облика, на којем је, по ободу, на српском језику, 

ћириличним писмом, у горњој половини исписано: Удружење, у средини : „ГЕРГИНА“, 

у доњој половини: Неготин. 

 

Члан 6. 

 

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

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор; 

Чланство у Удружењу престаје шестомесечном неактивношћу члана, неоправданим 

изостанком са Скупштине Удружења, кршењем Статута или нарушавањем угледа 

Удружења; 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на образложени предлог неког од 

чланова. На ову одлуку постоји право жалбе, коју члан подноси Скупштини у року од 15 

дана. О жалби се одлучује на првој наредној седници Скупштине. 

 



Члан 7. 

 

    Члан Удружења има право да: 

 

1) Равноправно са другим члановима 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) Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. 

 

     Члан Удружења дужан  је да: 

 

1) Активно доприноси остваривању циљева Удружења; 

2) Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 

3) Плаћа чланарину; 

4) Обавља друге послове које му повери Управни одбор. 

 

Члан 8. 

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 

 

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, уз  навођење питања чија се разматрања предлажу. 

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту 

и времену одржавања седнице Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава 

председник Управног одбора. 

 

 

 Скупштина: 

 

1) Доноси план и програм рада; 

2) Усваја Статут, измене и допуне Статута; 

3) Најмање једном годишње, разматра и усваја извештај Управног одбора; 

4) Разматра и усваја финансијски план и извештај; 

5) Бира и разрешава чланове Управног одбора; 

6) Одлучује о висини чланарине за следећу годину; 

7) Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 

8) Одлучује о учлањењу у друге сродне организације у земљи и иностранству. 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства. 

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 10. 

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева, 

утврђених овим Статутом. 



Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина. 

Управни одбор из редова својих чланова бира председника и заменика председника. 

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

дужности финансијског налогодавца. 

Заменик председника, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење. 

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

функцију.   

 

Члан 11. 

 

 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) Доноси финансијске одлуке; 

5) 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; 

6) Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени 

други органи Удружења. 

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање три члана, а одлуке доноси 

већином гласова присутних чланова. 

 

Члан 12. 

 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора 

траје четири године и могу бити поново бирани. 

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине. 

 

Члан 13. 

 

Рад Удружења је јаван. 

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

активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем  

саопштења за јавност, или на други примерени начин. 

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на 

седници Скупштине Удружења. 

 

Члан 14. 

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим 

удружењима и организацијама у земљи и иностранству. 

Удружење може приступити сродним и удружењима за заштиту људских и мањинских 

права и заштиту животне средине, у земљи и иностранству, о чему одлуку доноси 

Скупштина. 

 

 

 



Члан 15. 

 

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

финансијских субвенција, посредством пројеката са којима конкурише код органа или 

фондација у земљи и иностранству, организовањем музичких и других пригодних 

фестивала, програма и на други законом дозвољен начин. 

Удружење може прибављати средства и од котизација за семинаре и других облика 

образовања из области заштите животне средине, као и продајом секундарних сировина 

прикупљених током реализације акције за чишћење животне средине или производа 

насталих у оквиру едукативних радионица, као и других облика сродних  привредних и 

друштвених делатности. 

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 16. 

 

Удружење је основано на неодређено време. 

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

циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

У случају престанка рада Удружења, имовина коју оно поседује биће расподељена у 

хуманитарне сврхе, одговарајућом одлуком Скупштине, у складу са чланом 42. Закона о 

удружењима. 

 

Члан 17. 

 

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

одредбе Закона о удружењима. 

 

Члан 18. 

 

Даном ступања на снагу овог Статута Удружења „Гергина“, престаје да важи Статут од 

19. 1. 2013. године. 

 

 

 

      У  Н е г о т и н у, 

     25. јануар 2020.год.                                                Председавајући Скупштине Удружења, 

 

                                                                                           примаријус др Синиша Челојевић 

 


