У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима „Службени лист
РС“, бр.51/09) , Скупштина удружења ''Сточар-Алексинац'', на оснивачкој скупштини
одржаној 24.06.2010. године у Нишу, усвојила је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ОДГАЈИВАЧА ГОВЕДА "НИШКА ШАНСА"
Област остваривања циљева
Члан 1.
Удружење одгајивача говеда "НИШКА ШАНСА" (Cattle Breeders Association "Niš's
chance") / у даљем тексту: Удружење/ је невладино и непрофитно удружење, основано
на неодређено време ради остваривања циљева у области говедарства, руралног развоја
и заштите животне средине.
Циљеви удружења
Члан 2.
Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: унапређење пољопривредне
производње у области говедарства, подизање професионалне оспособљености
пољопривредних произвођача на ниво неопходан за покретање савремених облика
производње и добијање производа конкурентних на домаћем и страним тржиштима,
подизање преговарачке моћи примарних произвођача у говедарској производњи,
унапређење техничког опремања и коришћења техничких капацитета путем боље
организованости, промоција и афирмација развојних програма агробизниса,
предузетничких и културних могућности пољопривредног становништва, подизање
укупних развојних капацитета руралних средина, као и покретање других развојних
иницијатива и пројеката који су од интереса за унапређење квалитета живота и заштите
животне средине у руралним подручјима.
Члан 3.
Ради остварења својих циљева Удружење ће радити на :
1. издавању стручних и техничких публикација у писаном и дигиталном облику
(упутство, брошуре, препоруке и сл.) из области сточарства ;
2. организацији стручних теоријских и практичних едукативних активности
неопходних за унапређење рада својих чланова.
3. заједничком набављању и коришћењу репроматеријала и механизације;
4. заједничком набављању расних грла за потребе чланова удружења и
заједнички радити на побољшању расног састава стоке;
5. успешнијем организовању производње у складу са савременим стандардима;

6. организованијем наступању на тржишту;
7. организованијем наступање и остваривању својих права у односу на државне
и друге органе и организације у складу са законом;
8. организовању изложби (сајмова) домаћих животиња.
9. сарадњи са институцијама, стручним удружењима и другим организацијама у
земљи и иностранству које се баве сточарством, руралним развојем и заштитом
животне средине;
Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружење је: Удружење одгајивача говеда 'НИШКА ШАНСА"
Назив Удружења на енглеском је: Cattle Breeders Association "Niš's chance"
Удружење има седиште у Нишу, 18000, Лесковачка 4, просторије Управе за
пољопривреду и развој села.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Удружења може бити лице које прихвати циљеве Удружења и Статут, а
који испуњава услове за чланство предвиђене овим статутом и поднесе пријаву за
учлањење у писаној форми путем формулара или путем електронске поште, а на основу
препоруке једног од чланова.
Члан 6.
Кандидат за члана Удружења треба да испуњава следеће услове:
1. да је носилац или члан регистрованог домаћинства
2. да на имању чији је носилац или члан има најмање пет грла у производњи
3. да имање чији је носилац или члан има најмање 0,8 ха земљишта по производном
грлу у власништву или уговорном најму.
3. да на регистрованом домаћинству чији је носилац или члан поседује функционалне
просторије и опрему који испуњавају минималне технолошке стандарде предвиђене за
бављење овом врстом производње, а који су у складу са прописаним стандардима од
стране Министарства пољопривреде.
Удружење може имати и чланове сараднике. Чланови сарадници нису чланови
Скупштине и не могу бити бирани у органе управљања.
Особе од значаја за остваривање циљева удружења могу бити предложене као
почасни чланови.

Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина , на предлог Управног одбора.
Члан 7.
Одлуку о пријему у стално чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања
обавештава подносиоца пријаве.
Чланство се стиче потписивањем приступнице и уплатом чланарине.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати дужим неучешћем члана у активностима
Удружења предвиђеним овим статутом, непоштовањем одредаба овог статута или
нарушавањем угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на 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.
Права и обавезе и одговорност чланства
Члан 8.
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 активности Удружења.
Члан удружења је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са својим интересовањима, у добровољним активностима
Удружења.
3) редовно учествује у обавезним активностима Удружења прописаним овим
статутом;
4) редовно плаћа чланарину;
5) обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Чланови сарадници имају право да у складу са интересовањем, учествују у
остваривању циљева удружења.
Члан 9.
Активности, обавезне за све чланове Удружења, су:
1. редовно присуство на Скупштинама и радним састанцима
2. учешће у организовању годишње Изложбе стоке које организују Фонд за развој
пољопривреде у сарадњи са Удружењем и другим заинтересованим субјектима

3. учешће у обавезним теоретским и практичним едукативним активностима
прописаним од стране Управног одбора
4. примена производних стандарда прописаних овим статутом
Члан 10.
Минималну висину годишње чланарине предлаже Управни одбор , а одлуку
доноси Скупштина.
Чланарина се уплаћује годишње, најкасније до 15 фебруара за текућу годину.
Новоизабрани чланови уплаћују при учлањењу, а најкасније у року од 30 дана од
учлањења.
Новоизабрани члан који не изврши уплату у предвиђеном року нема право да
учествује у раду Удружења.
Уколико члан не плати чланарину у предвиђеном року Управни одбор предлаже
Скупштини да одлучи о његовом даљем чланству.
Унутрашња организација
Члан 11.
Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника врши
Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног
одбора.
Члан 12.
Скупштина Удружења чине сви његови редовни чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине
може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену
иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се подноси Управном
одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање
предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем
о месту и времену одржавања скупшине и предлогу дневног реда.
Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина :
1) доноси план и програм рада;
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, извешатај Управног одбора
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини чланарине за следећу годину
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
9) одлучује о удрживању у савезе и друге асоцијације у землји и иностранству
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 13.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
Удружења, који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет члана, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати
на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика
председника.
Члан 14.
Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има право
и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора
заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Члан 15.
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 покретању поступка за надокнаду штете у случајевима из члана
25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби одређује посебног заступника
Удружења за тај поступак.
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина
чланова, а одлуке доноси већина гласова пристутних чланова.
Остваривање јавности рада
Члан 16.
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.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се
члановима на седници скупштине Удружења.
Члан 17.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са
другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима у области
пољопривреде, о чему одлуку доноси Скупштина.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 18.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други, законом дозвољен начин.
Привредна делатност којом се стиче добит
Члан 19.
Удружење може да прибавља средства и из следећих делатности: 01210 – узгој говеда и
производња млека; 01110 гајење жита и других усева и засада; 15510 – производња
млечних производа; 5123 – трговина на велико живим животињама; 52620 – трговина
на мало на тезгама и пијацама; 52630 – остала трговина на мало изван радњи
Удружење може почети са непосредним обављањем ових делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Члан 20.
Удружење може да прибавља средстава и од котизације за семинаре и друге облике
образовања из области пољопривреде, као и продајом производа насталих у оквиру
едукативних радионица, сајмова и изложби стоке као и других облика сродних
привредних делатности које удружење буде обављало.
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.
Престанак рада Удружења
Члан 21.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева удружења , ако и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада удружења
Члан 22.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на одговарајуће
недобитно правно лице, организацију или институцију у складу са одлуком Скупштине
и у складу са Законом.
Изглед и садржина печата
Члан 23.
Удружење има печат кружног облика на којем пише: Удружење одгајивача
говеда "НИШКА ШАНСА"''.
Члан 24.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
Члан 25.
Овај статут ступа на снагу даном уписа у Регистар удружења.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења
______________________________________
( Јаков Јоцић )

