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У складу са одредбама чл. 12. и78. Закона о удружењима (“Службени лист РС”, бр.51/09), као и 
члана 14. Статута удружења “AEGEE Ниш” на Скупштини одржаној 25.3. 2011. године усвојен 
је следећи:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА “AEGEE Ниш”

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење “AEGEE Ниш” (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, омладинско,
невладино, недобитно, политички независно удружење основано на неодређено време ради 
остваривања циљева у области културне размене, грађанског активизма, високог образовања, 
мира и стабилности. 

Сви појмови у овом статуту наведени у мушком роду односе се и на истоветне појмове 
у женском роду.

Члан 2.

Назив удружења грађана је AEGEE Ниш. 
AEGEE је скраћеница од француског назива: Assoaciation des Etas Generaux des Etudians

de l’Europe.
Удружење има седиште у Нишу. Седиште удружењасе налази уШуматовачкој бб, 

зграда Бановине, трећи спрат, 18000 Ниш.
Удружење своју делатност остварује на локалном, регионалном и на нивоу Европе у 

складу са циљевима организације AEGEE Europe чији је локални комитет AEGEE Ниш.

Члан 3.

Циљеви Удружења су: стварање уједињене Европе без предрасуда, креирање отвореног 
и толерантног друштва, подстрекивање и оснаживање демократије, људских права, 
толеранције, омладинског активизма, међународне сарадње, мобилности, европске димензије у 
високом образовању и неформалног образовања.

Област деловања Удружења: Активно грађанство, високо образовање, културолошке 
размене и промоција мира и стабилности у Европи. 

Члан 4.

Удружење ради на остваривању својих циљева кроз различите видове омладинског 
рада, а нарочито: 
1. организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, 

конференције, студијска путовања, тренинге, радионице, семинаре, кампање и друге 
активности на локалном, регионалном и европском нивоуи друге облике сарадње у 
вези са питањима младих;

2. једном годишње спроводи пројекат чији су корисници страни студенти;
3. објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на младе и њихове 

активности и активности организације у складу са законом;
4. организује волонтерске акције;
5. сарађује са научним, културним, студентским и омладинским установама и 

организацијама у земљи и иностранству.
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Члан 5.

AEGEE Ниш се може учлањивати у сродне организације, удружења и савезе удружења
у земљи и иностранству у складу са законским прописима.

О учлањењу Удружења у организације из претходног става одлучује Скупштина.
AEGEE Ниш може бити оснивач других студентских организација, као и гласила, у 

складу са законом.

Члан 6.

AEGEE Ниш има свој симбол и печат. AEGEE Ниш је прихватио као основу свог 
симбола симбол ”AEGEE Europe“, узизмену да уместо “AEGEE Europe” на симболу стоји 
“AEGEE Ниш”.

Печат AEGEE Ниш је четвороугаони са симболом „AEGEE Ниш“.

Члан 7.

Рад Удружења је јаван.
Удружења јавност обезбеђује:

- јавношћу својих седница;
- плакатима и другим начинима усменог и писменог обавештавања;
- посебним саопштењима и средствима јавног информисања.

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 активности Удружења подносе се члановима на 
седници 
Скупштине Удружења.

ОРГАНИЗОВАЊЕ

Члан 8.

Члан удружења може бити свако лице старости од 18 до 33 године, које прихвата 
циљеве Удружења, Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења и 
уплати годишњу чланарину Управном одбору Удружења.

Члан 9.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава 
подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане или усмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба 
овог статута или нарушавања угледа Удружења. 

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, гласањем и простом већином. 
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење 
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан који је искључен не може се поново учланити осим ако Скупштина не одлучи
Другачије, квалификованом већином гласова.
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Члан 10.

Члан удружења има право да:

6. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
7. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
8. бира и буде биран у органе Удружења;
9. да даје мишљења, предлоге и сугестије;
10. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан 11.

Члан има следеће обавезе:

- да се придржава Статута и осталих аката и одлука донетих од стране органа
Удружења;
- да чува углед и интересе Удружења;
- да одговорно извршава послове и задатке које му повере органи Удружења;
- да за свој рад, деловање и преузете обавезе лично одговара Управном одбору 
Удружења;
- да плаћа годишњу чланарину и друге финансијске обавезе.

Члан 12.

Почасни чланови имају иста права и обавезе као и чланови Удружења, али нису у 
обавези да плаћају годишњу чланарину. Почасне чланове предлаже Управни одбор, а бира и 
разрешава Скупштина. Почасни чланови не улазе у кворум Скупштине. На Почасне чланове се 
не примењује став 5 чланa 11 овог Статута.

Члан 13.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Члан 14.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови и почасни 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 
морају 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. Седницу Скупштине води трочлано 
тело које чине Председавајући, Заменикпредседавајућег и Записничар, а које бира Скупштина 
јавним гласањем из редова присутних чланова, простом већином. У случају да је 
Председавајући онемогућен, председавање преузима Заменикпредседавајућег.

Скупштина:

- доноси план и програм рада;
- усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
- усваја друге опште акте Удружења;
- бира и разрешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора;
- разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
- разматра и усваја финансијски план и извештај;
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- одлучује о висини чланарине за следећу годину;
- одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
- усваја план рада за наредни период;
- одлучује о учлањењу и удруживању у друга удружења и савезе;
- одлучује о додели права и дужности финансијског налогодавца другом лицу поред 
председника Управног одбора
- именује заступника Удружења
- обавља и друге послове везане за рад Удружења.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са 
правом гласа.

Скупштина одлучује простом 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 15.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева 
Удружења који су утврђени овим Статутом. 

Управни одбор има 5 (пет) или 7 (седам) чланова које бира и опозива Скупштина. 
Мандат чланова Управног одбора траје годину дана  и могу се поново бирати на исту функцију 
још два пута.

Чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења, јавним гласањем из редова 
својих чланова..

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника
простом већином гласова чланова Управног одбора.

Кандидат за члана Управног одбораУдружења не може бити и кандидат за члана 
Надзорног одбора.

Управни одбор пуноправно одлучује ако је на седницама Управног одбора присутно 
више од половине чланова Управног одбора. Одлучује се простом већином присутних чланова, 
осим ако Статутом није другачије прописано.

Седнице Управног одбора сазива Председник Управног одбора.

Члан 16.

Управни одбор има право да, из редова чланства, кооптира чланове у Управни одбор,
до броја предвиђеног Статутом до наредне Скупштине AEGEE Ниш-a. Ову одлуку Управни 
одбор доноси двотрећинском већином својих чланова.

Мандат кооптираног члана не рачуна се као редован мандат.

Скупштина има право дасуспендује члана Управног одбора уколико процени дачлан 
није одговорно извршавао поверене задатке и обавезе и да се није придржаваоодредби 
наведених у Статуту.

Суспензијом, сваком члану одузима се тај статус као и сва права и обавезепрописане 
Статутом до коначне одлуке Скупштине. Ову одлуку Скупштина  доноси двотрећинском 
већином свих чланова.
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Члан 17.
Председник Управног одбора:

- je законски заступник Удружења (осим ако Скупштина не одлучи другачије)
- представља и заступа Удружење у правном промету(осим ако Скупштина не одлучи 

другачије)
- има права и дужности финансијског налогодавца(осим ако Скупштина не одлучи 

другачије)
- чува печат и оверава званичне документе Удружења;
- сазива седнице и координира рад Управног одбора;
- обавља и друге послове које му одреде Управни одбор и Скупштина.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа 
Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења, ако су му на 
Скупштини таква права и дужности додељене.

Члан 18.
Управни одбор:

- руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси планове и одлуке 
ради остваривања циљева Удружења;
- организује редовно обављање делатности Удружења, израђује годишњи план рада који 
ревидира Надзорни одбор а усваја Скупштина;
- доноси финансијске одлуке и располаже средствима;
- подноси финансијски извештај за предходни период Скупштини на усвајање;
- одређује износ годишње чланарине и других финансијских обавеза;
- поверава посебне послове појединим члановима;
- обезбеђује јавност рада Удружења;
- контактира и одлучује о сарадњи са другим научним, културним и студентским 
институцијама и удружењима у земљи и иностранству ради остварења циљева 
Удружења;
- сазива редовне и ванредне седнице Скупштине;
- подноси извештај о свом раду на сваком редовном заседању Скупштине;
- 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;
- 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;
- одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени 
други органи Удружења.

Члан 19.

Надзорни одбор је надзорни орган који има3 (три) или 5 (пет) чланова које бира 
Скупштина простом већином присутних чланова из реда својих чланова. Мандат чланова 
надзорног одбора траје годину дана и могу се поново бирати на исту функцију још два пута.

Кандидат за члана Надзорног одбора може бити члан Удружења који поднесе 
кандидатуру Скупштини Удружења у унапред дефинисаном року, а тај рок дефинише Управни 
Одбор. Кандидат за члана Надзорног одбора не може бити и кандидат за члана Управног 
Одбора.

Надзорни одбор пуноправно одлучује ако је на седницама присутно више од половине 
чланова. Надзорни одбор одлучује простом већином свих чланова, осим ако Статутом није 
другачије прописано.
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Члан 20.

Надзорни одбор има право и обавезу да:

- врши надзор финансијског и другог пословања Удружења;
- да се стара да се чланови и органи Удружења при свом раду придржавајуодредби овог 
Статута;
- указује на све неправилности у раду тих органа;
- пред Скупштином Удружења покреће питање поверења оних органа и чланова 
Удружења који се не придржавају одредби овог Статута или другихаката и одлука 
органа Удружења;
- припрема предлоге промена Статута.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим 
неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. 

Надзорни одбор подноси извештај свог рада на свакој седници Скупштине

Члан 21.

Питање одговорности органа Удружења могу покренути Надзорни одбор, Управни 
одбор или најмање трећина чланова Удружења.

Нико не може покренути питање одговорности Скупштине.

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 22.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, 
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 23.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике 
образовања. 

Члан 24.

Финансијским и другим средствима располаже Управни Одбор. Финансијске
трансакције врше Председник Управног одбора, или друга опуномоћена лица, о чему одлучује
Скупштина.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Иницијативу за измене и допуне Статута и Правилника о финансијском пословању могу 
донети: Управни Одбор, Надзорни одбор или најмање 5 (пет) чланова Удружења. Иницијатива 
се доставља Управном Одбору.

Управни Одбор припрема предлоге измена и допуна Статута и Правилника о
финансијском пословању, и исте доставља Скупштини на усвајање.
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Члан 26.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање 
циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Одлуке о распуштању организације доноси Скупштина Удружења, апсолутном већином 
свих чланова Удружења. У случају престанка рада Удружења, сва имовина прелази у 
власништво
другог локалног комитета Србије (Београд) илидомаћег недобитног правног лица које је 
основано ради остваривања истих илисличних циљева, а о коме одлучује Скупштина.

Члан 27.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати 
одредбе Закона о удружењима.

Члан 28.

Овим Статутом замењује се Статут усвојен на Скупштини Удружењаодржаној 
25.12.2009. Овај Статут ступа на снагу моментом усвајања.

Члан 29.

За тумачење овог Статута надлежан је Надзорни одбор.

Председавајући Скупштине Удружења

________________________
Драгана Ицић


