
У складу са одредбама чл. 51. i 52. Статута Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац о изменама и 

допунама Статута, на седници Скупштине одржаној 03.11.2013. године усвојен је следeћи 

  
СТАТУТ  

 

ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац је добровољно, невладино и непрофитно удружење, слобoдно и 

добровољно организованих грађана, у које се грађани удружују ради остваривања заједничких циљева у 

области унапређења положаја младих и деце, превенције ХИВ/сиде, полно преносивих болести и болести 

зависности и очувања репродуктивног здравља, а у складу са Уставом и важећим законом и прописима 

који регулишу ову област. 

 

Члан 2. 

 

Пун назив удружења је: Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац. 

Назив на енглеском је: Youth of ЈAZAS Kragujevac. 

Седиште Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац је у Крагујевацу, улица Др Зорана Ђинђића бр. 26. 

 

Члан 3. 

 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац има својство правног лица и уписује се у регистар код надлежног органа. 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац има текући рачун. 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац делује на територији Републике Србије. 

 

Члан 4. 

 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац има печат округлог облика на којем стоји у кругу Омладина ЈАЗАС-а и 

Youth of ЈAZAS, а унутар круга стоји Крагујевац и Kragujevac. 

Знак (логотип) је урађен према књизи графичких решења. 

 

Члан 5. 

 

Празник Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац је датум оснивања Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, 23.09.1996. 

 

II ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

Члан 6. 

 

Циљеви Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац су: 

 

- активан рад на пољу превенције ХИВ/сиде, болести зависности, полно преносивих болести и 

очувању репродуктиног здравља младих; 

- подстицати младе да активно учествују у друштву; 

- азвијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив 

институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; 

- изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима; 

- обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих 

особа са инвалидитетом и младих особа које живе у тешким условима; 



- подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима  

- унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих; 

- развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног 

образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у 

образовању и контекстом образовања у Републици Србији; 

- подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва 

младих; 

- унапредити услове за безбедан живот младих; 

- чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и 

развијати здравствену заштиту прилагођену младима; 

- оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог 

развоја и здраве животне средине; 

- оснаживање и инклузија ромске популације; 

- оснаживање и инклузија вулнерабилних група; 

- оснаживање и инклузија деце улица. 

 

Ради остваривања својих циљева Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац нарочито: 

 

- промовише делатности својих чланова; 

- промовише омладинске програме; 

- промовише  мултикултуралност; 

- развија чланство у циљу достизања здравствених, духовних и других друштвених способности 

као корисних и одговорних појединаца и чланова друштва; 

- организује, сама или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, 

семинаре и друге облике едукације у области унапређавања положаја младих; 

- организује, сама или у заједници са другим организацијама, фестивале, трибине, семинаре и 

друге скупове у циљу промоције омладинског активизма, друштвено ангажованог омладинског 

филма, театра и друштвено ангажоване популарне културе; 

- објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на унапређевања положаја 

младих и деце, у складу са законом; 

- организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области 

унапређавања положаја младих; 

- организује волонтерске акције на пропаганди употребе превентивних средстава и омасовљавању 

њиховог коришћења; 

- сарађује са универзитетима, школама, здравственим институцијама, стручним удружењима и 

другим организацијама у земљи и иностранству; 

- активно учествује у свим областима друштвеног живота који се односе на  популаризацију 

проблематике и информисања о унапређивању положаја младих, путем медија на територији 

Републике Србије и иностранства, као и стимулисање примене резултата истраживања у заштити 

и унапређењу те проблематике и наставно - образовном процесу; 

- утиче на све друштвене структуре, инститиције и органе које доносе прописе у области здравства 

и омладине; 

- активно учествује у креирању планова и наставних планова и програма на популаризацији 

проблематике и информисања о унапређењу положаја младих и деце и борбе против сиде, 

болести зависности и полно преносивих болести, путем медија, на свим нивоима наставно 

образовног процеса; 

- едукује младе у области проблематике положаја младих и деце и борбе против сиде, болести 

зависности и полно преносивих болести и ширење свести и морала; 

- ради на активностима окупљања истомишљеника ради приказивања и упознавања шире 

популације са наведеним проблемима; 

- организује радионице, како у националним тако и у међународним оквирима, без стицања 

материјалне користи; 

- континуирано и координисано спроводи програме вршњачке едукацију младих; 



- јача капацитете и могућности младих за активно учешће у локалној заједници; 

- промовише и унапређује квалитет омладинског рада; 

- повећава и промовише информисаност, мотивисаност и могућност за волонтирање младих;  

- промовише и развија толеранције на различитости и препознавање капацитета младих из 

осетљивих друштвених група; 

- пружа подршке стварању подстицајног окружења за укључивање младих из осетљивих 

друштвених група у свакодневне активности заједнице; 

- унапређује социјалну укљученост и запошљавање младих из осетљивих група; 

- осмишљава и реализује програме смањења ППИ и ХИВ/сиде међу младима; 

- учествује у установљавању локалних и националних програма превенције ППИ, болести 

зависности и ХИВ/сиде, промоције репродуктивног здравља међу младима, а посебно међу 

осетљивим популационим групама младих и оних који живе са ХИВ/сидом;  

- ствара атмосфере у којој се све категорије младих људи, а посебно млади из осетљивих група 

осећају сигурно; 

- промовише јавно заговарање ка доносиоцима одлука; 

- успоставља механизаме подстицаја и подршке младима који показују изузетна интересовања, 

резултате и могућности у различитим областима рада и стваралаштва; 

- пружа подршку младима који показују интересовања, склоности и способности да добију 

могућности ангажовања у различитим програмима формалног и неформалног образовања; 

- пружа подршке младима са читаве територије Републике Србије и у свим узрасним категоријама 

укључујући и младе са тешкоћама да буду укључени у разноврсне програме; 

- успоставља систем подршке програмима усмереним на слободно време младих; 

- успоставља механизме за подршку активностима неформалних и формалних група младих и 

појединаца; 

- повећава видљивост иницијатива младих; 

- повећава обим и квалитет промоције здравих стилова живота; 

- повећава обухват младих различитим видовима неформалног образовања;  

- успоставља стандарде квалитета у програмима неформалног образовања; 

- пружа помоћ младима, средњошколцима и студентима, да активно и ефикасно управљају својом 

каријером; 

- промовише повећање запослености младих; 

- спроводи активности којима се доприноси популаризацији предузетништва; 

- промовише унапређивање сектора безбедности у циљу побољшања безбедности младих; 

- институционално оснажује сектор безбедности у циљу унапређивања, остваривања и заштите 

људских права и права младих; 

- повећава поверење младих у сектор безбедности и повећава отвореност сектора безбедности 

према младима; 

- унапређује стање безбедности и здравља младих у радном окружењу, школама и на јавним 

местима;  

- унапређује механизаме превенције насиља у породици које укључује младе као жртве или 

починиоце; 

- развија активности клубова за младе; 

- промовише увођење садржаја о здравим стиловима живота у наставне планове и програме за све 

нивое образовања; 

- промовише повећање употребе кондома и осталих савремених метода контрацепције код младих 

који су сексуално активни; 

- промовише и заговара повећање коришћења програма превенције и раног откривања поремећаја 

репродуктивног здравља; 

- спроводи програме заштите менталног здравља младих; 

- обезбеђује психолошке подршке и помоћи младима; 

- утиче на смањење преваленције злоупотребе свих психоактивних супстанци међу младима 

- утиче на смањење инциденција ППИ и ХИВ/сиде међу младима; 



- обезбеђује механизаме да млади активно учествују у доношењу одлука у вези са заштитом 

животне средине и одрживим развојем; 

- промовише и реализује програме здраве исхране. 

 

Ради остваривања својих циљева Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац  ангажује првенствено своје 

чланове, као и спољне сараднике на организовању и реализацији програма и пројеката. 

 

III ОДНОСИ И САРАДЊА ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ СА ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Члан 7. 

 

Активности Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац су засноване на волонтерским принципима. 

 

Члан 8. 

 

 Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац остварује сарадњу са школама, универзитетима, друштвеним 

организацијама, стручним, научним и другим организацијама. 

 

Члан 9. 
 

 У циљу остваривања функција од заједничког интереса, Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац се 

удружује у одговарајуће асоцијације истог карактера у земљи и иностранству. 

 

IV ЧЛАНСТВО У ОМЛАДИНИ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

Члан 10. 
 

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и 

Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, а за кога 

Скупштина Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац донесе одлуку о пријему у чланство. 

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

оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. 

За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. 

 

Члан 11. 

 

Чланом Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац се постаје потписивањем приступнице, доношењем 

Одлуке о пријему у чланство од стране Скупштине Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и уписом у 

евиденцију чланова Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

Од тренутка подношења пријаве за учлањење у Омладину ЈАЗАС-а Крагујевац до тренутка 

доношења Одлуке о пријему у чланство од стране Скупштине Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, лице које 

подноси пријаву је придружени члан Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина, на основу молбе која је праћена изјавом о 

прихватању статута Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и о томе без одлагања обавештава подносиоца 

пријаве.  

Чланови Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац су пуноправни, придружени и почасни чланови. 

 

Пуноправни члан Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац има права, обавезе и одговорности: 

- да бира и буде биран у органе и друга тела Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

- да буде информисан о раду Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и њених органа; 

- да буде информисан о материјалном-финансијском пословању Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац; 



- да даје предлоге, мишљења и примедбе и да о заузетом ставу буде обавештен; 

- да учествује у извршавању постављених задатака; 

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац; 

- да непосредно учествује у одлучивању на Скупштини  и преко органа Омладине ЈАЗАС-

а Крагујевац; 

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац. 

 

Придружени члан Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац има права, обавезе и одговорности 

- да предлаже у органе и друга тела Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

- да буде информисан о раду Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и његових органа; 

- да буде информисан о материјално-финансијском пословању Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац; 

- да даје предлоге, мишљења и примедбе и да о заузетом ставу буде обавештен; 

- да учествује у извршавању постављених задатака; 

- да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Омладине ЈАЗАС-

а Крагујевац; 

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац. 

 

Почасни чланови Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац су истакнути јавни и научни радници или 

правна лица која својим радом и делатношћу могу допринети остварењу циљева Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац. 

Почасни чланови Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац немају право одлучивања нити избора у органе 

Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

 

Члан 12. 
 

Сваки члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање 

малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. 

Чланство у Омладини ЈАЗАС-а Крагујевац може престати неиспуњавањем минимума активности 

дефинисаног од стране Скупштине Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, давањем писмене изјаве о иступању, 

непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, као и 

неплаћања чланарине и других материјалних обавеза и неизвршавања утврђених обавеза према 

Омладини ЈАЗАС-а Крагујевац, као и смрћу члана. 

Одлуку о престанку чланства доноси  Управни одбор, а верификује Скупштина на првој наредој 

седници. 

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење 

одлуке о престанку његовог чланства у Омладини ЈАЗАС-а Крагујевац. 

Искључени члан одмах губи право на коришћење средстава или имовине Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац у било ком виду. 

На одлуку, незадовољна страна има право жалбе Управном одбору у року од 8 дана од дана 

достављања одлуке, а разматра се на првој наредној седници Скупштине. 

 

V ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 13. 

 

 Рад Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац је јаван и о раду се води уредна документација и евиденција. 

 

Члан 14. 

 



 Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац је дужна да предузме све мере како би обезбедила јавност свог 

рада, као и мере у смислу уредног обавештавања чланства о раду и проблемима Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац о одлукама и актима донетим у Омладини ЈАЗАС-а Крагујевац као и у смислу омогућавања 

члановима увид у остваривање циљева, активности и коришћењу средстава Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац. 

Члан 15. 

 

 У сврху информисања Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац може корисити средства јавног 

информисања, своја гласила, извештаје и слично. 

 

Члан 16. 

 

 Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац је дужна да размотри иницијативу, предлоге и примедбе које 

покрећу њени чланови, организације са којима је остварена сарадња и друга заинтересована лица, а о 

заузетом ставу обавести заинтересована лица. 

 

Члан 17. 

 

 Организација и начин рада у Омладини ЈАЗАС-а Крагујевац, као и састав колективних органа, 

одређују се тако да обезбеђују колективни и транспаренти рад организације, одлучивање, одговорност и 

равноправност чланова и органа Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац у остваривању њихових права, дужности 

и одговорности. 

 

VI ОРГАНИ ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

Члан 18. 

 

Органи Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Функцију заступника Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац врши Председник Управног одбора, а у његовом 

одсуству заменик председника Управног одбора. 

        Рад органа Удружења је јаван и добровољан. 

. 

Члан 19. 

 

 Скупштина је највиши орган Организације. 

 Одлуке Скупштине су обавезне за све чланове и друге органе Организације. 

Скупштину Удружења  чине сви чланови Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац..  

 

Члан 20. 

 

Скупштина може бити редовна и ванредна. 

Редовна Скупштина се сазива једном годишње, а ванредна по потреби, а на захтев више од 

половине чланова Скупштине или Управног одбора.  

На свакој седнци Скупштине бира се председавајући Скупштине из редова чланова Скупштине. 

На свакој седници Скупштине води се Записник о раду Скупштине. Уз Записник се прилаже 

списак учесника, а Записник потписују преседавајући Скупштине и записничар.  

 Ако је број присутних недовољан седница се одлаже и заказује се нова у року од највише 30 дана. 

 Након истека тог временског рока седница Скупштине се одржава без обзира на број присутних 

чланова Скупштине и њене одлуке су пуноважне. 

 За одлуку о изменама и допунама Статута потребна је двотрећинска већина гласова присутних 

чланова.  



 У случају спречености присуствовања Скупштини, члан нема право да своје право гласа пренесе 

на другог члана Удружења.  

 

Члан 21. 

 

Скупштина Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац врши следеће послове: 

1) доноси план и програм рада; 

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

3) усваја друге опште акте Омладине ЈАЗАС-а Крагујеваца; 

4) бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора; 

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора и Надзорног 

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) доноси Пословник о раду; 

10) одлучује о молбама, приговорима и жалбама; 

11) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству; 

12) доноси Програм рада Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова. 

Скупштина је надлежна за сва питања која овим Статутом или њеном одлуком нису дата у 

надлежност неком другом органу Организације. 

 

Члан 22. 

 

Управни одбор Организације је колективни орган Скупштине који између две седнице 

Скупштине руководи радом организације, стара се о спровођењу циљева удружења и одлучује о свим 

питањима из своје надлежности у складу са Законом и одредбама Статута Организације. 

 

Члан 23. 

 

Управни одбор има пет чланова.  

Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију. 

Ако у трајању мандата неком од изабраних чланова Управног одбора из било ког разлога престане 

својство члана или на Скупштини Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац није изабран пун број чланова, 

Управни одбор може да кооптира у свој састав новог члана, и то максимално до 50% чланова Управног 

одбора. Мандат кооптираним члановима траје до прве наредне седнице Скупштине Удружења на којој ће 

се изабрати недостајући члан Управног одбора. 

 

Члан 24. 

 

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

може формирати помоћне органе и саветодавна тела, радна тела, одборе, комисије и савете, секције и сл. 

Одлуком о формирању тела из предходног става утврдиће се задаци, начин рада и друга питања у 

вези избора и рада ових тела. 

Управни одбор се састаје по потреби, а најмање 2 пута у току квартала. Седнице Управног 

одбора сазива и њима руководи председник Управног одбора који је уједно и преседник Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 

чланова, одлуке доноси већином гласова свих чланова, а гласање је јавно. О раду Управног одбора се 

води записник. 



У изузетно хитним случајевима, Управни одбор може донети одлуку ван седнице писменим или 

телефонским изјашњавањем чланова са обавезом да се тако донета одлука верификује на наредној 

седници Управног одбора.  

 

Члан 25. 

 

Председник Управног одбора заступа Омладину ЈАЗАС-а Крагујевац у правном промету и има 

права 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 26. 

 

Управни одбор Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац врши следеће послове: 

1) руководи радом Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац између две седнице Скупштине и доноси 

одлуке ради остваривања циљева Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

2) организује редовно обављање делатности Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

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 три члана Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и припрема предлог 

измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; 

6) 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; 

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други 

органи Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

8) доноси план и програм активности на спровођењу циљева и задатака. 

9) стара се о спровођењу програма, ставова и одлука Скупштине Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац. 

10) даје иницијативу, покреће и спроводи поступак за измене и допуне Статута Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац; 

11) управља имовином Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

12) доноси одлуку о оснивању и удаљењу Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац ван њеног седишта; 

13) контролише материјално и финансијско пословање Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

14) усваја завршни рачун и финансијски план Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац; 

15) доноси одлуке о додели признања; 

16) одлучује о пријему чланова, избору почасних чланова и престанку чланства; 

17) предлаже Скупштини висину чланарине; 

18) одлучује о изгледу знака (логотипа) и осталих обележја Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац 

као и о њиховим евентуалним изменама; 

19) оснива, уређује начин деловања, бира чланове и укида радне групе у оквиру Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац; 

20) доноси одговарајућа акта од значаја за реализацију програмских циљева; 

21) својом одлуком уређује услове и начин стимулисања чланова Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац, за прикупљање средства за реализацију програма и активности Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац; 

22) обавља и друге послове које му из своје надлежности повери Скупштина Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац. 

 

Члан 27. 

 

Овлашћења и обавезе председника Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац:  



- представља и заступа Омладину ЈАЗАС-а Крагујевац, 

- усклађује и надзире функционисање Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац и њених органа и 

брине се о спровођењу усвојених одлука и циљева Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, 

- сазива и председава седницама Управног одбора, 

- подноси извештај о раду Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац Скупштини. 

 

Разрешење председника Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац може се обавити на седници Управног 

одбора простом веђином присутних чланова.  

 

 

Члан 28. 

  

 Надзорни одбор је колективни надзорни орган Скупштине који врши контролу располагања 

финансијско-материјалним средствима Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

 

Члан 29. 

 

 Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина из реда својих чланова. 

 Мандат чланова Надзорног одбора траје 2 године са могућношћу поновног избора на још 2 

године. 

 

Члан 30. 

 

 Надзорни одбор Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац врши следеће послове: 

1) врши контролу располагања финансијско-материјалним средствима Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац; 

2) у случају уочених неправилности у располагању имовине Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, 

дужан је да о томе обавести надлежни орган управе код кога је Омладина ЈАЗАС-а 

Крагујевац регистрована. 

 

VII КОНТРОЛА РАДА ОРГАНА ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

Члан 31. 

 

У складу са чланом 13 овог Статута о јавности рада Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, сваки 

заинтересовани грађанин Републике Србије, уз писани захтев Управном одбору, непосредним увидом у 

документацију – евиденцију  коју Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац води, може вршити контролу над 

њеним радом. 

 

VIII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 32. 

 

 Ради обављања стручних, финансијских и административно – техничких послова, Управни одбор 

Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац може образовати стручну службу, а може одлучити да вођење ових 

послова повери стручној служби других организација, заједница и удружења. 

 

Члан 33. 

 



Ако Управни одбор Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац не образује стручну службу или обављање 

послова из члана 31 Статута не повери стручној служби друге организације, заједнице или удружења, 

Председник или члан Управног одбора кога одреди Председник, може управљање тих послова да повери 

појединим радницима на основу закљученог писменог уговора, о чему је дужан да обавести Скупштину. 

 

IX СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

Члан 34. 

 

 За остваривање циљева Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац формирају се потребна финансијско-

материјална средства која се могу остваривати и користити само на начин прописан Законом, Статутом 

или општим актима Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација 

и поклона, финансијских субвенција, спонзорисањем, конкурисањем за финансирање пројеката код 

државних органа, међународних организација и донација из међународних извора и на други законом 

дозвољен начин. 

 

Члан 35. 

 

 Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге 

облике образовања, продајом производа насталих током едукативних радионица као и других облика 

сродних привредној делатности које Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац обавља. 

 Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за 

остваривање циљева Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац, укључујући и трошкове редовног рада Омладине 

ЈАЗАС-а Крагујевац и сопствено учешће у финанасирању одређених пројеката.              

 

Члан 36. 

 

 Средства Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац утврђују се и расподељују финансијским планом. 

 Средства у финансијском плану утврђују се по врстама прихода, а расподељују по наменама у 

складу са циљевима, задацима, програмом рада и финансијским планом. 

 Финансијски план на крају текуће године за наредну годину и завршни рачун доноси Скупштина 

Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац сваке календарске године. 

 

Члан 37. 

 

 За закониту употребу по финансијском плану Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац одговоран је 

Председник Управног одбора, као наредбодавац. 

 

X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

 

Члан 38. 

 

 Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати чланови и органи Омладине ЈАЗАС-а 

Крагујевац. 

 Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Управном одбору. 

 Ако Управни одбор прихвати иницијативу за измену и допуну Статута, покреће се поступак за 

промену Статута, а ако не постоје услови за то, одбациће иницијативу и о томе обавестити даваоца 

иницијативе. 

 

Члан 39. 

 



 Нацрт промене Статута Управни одбор доставља на претходну расправу ради давања предлога, 

мишљења и примедби. 

 Након датих предлога, мишљења и примедби Управни одбор сачињава Предлог измене Статута и 

доставља га Скупштини Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац на увајање на првој наредној Скупштини. 

 

XI ПРЕСТАНАК РАДА ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а КРАГУЈЕВАЦ 

 

Члан 40. 

 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за 

остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. 

Престанак рада се уписује код органа надлежног за регистрацију. 

 

Члан 41. 

 

У случају престанка рада, имовина Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац пренеће се на домаће 

недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно 

Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом. 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

 

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

Закона о Удружењима. 

 

Члан 43. 

 

 Овај измењени Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине и примењиваће се од 

дана уписа у регистар надлежног органа. Сам тај чин означава престанак важења претходног Статута 

Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац. 

 

 

 

 

 

Записничар       Председавајући Скупштине Удружења 

 

_________________________________   __________________________________ 

Милица Марић      Предраг Шћекић 

 

 

 

 


