У складу са одредбама чл. 78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) и чл. 20.
Статута Удружења стечајних управника Војводине, на скупштини удружења одржаној дана 20. 04. 2011.
године у Новом Саду и изменама на скупштини удружења одржаној 12.10.2012. године у Руми,
14.06.2013. године на Палићу и 12.06.2015. године у Новом Саду, доноси нови

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ВОЈВОДИНЕ
Област остваривања циљева
Члан 1.
1. Удружење стечајних управника Војводине је невладина и недобитна организација основана
ради остваривања општих и заједничких циљева и интереса у области: развоја, заштите и унапређења
положаја професије стечајних управника.
2. Удружење је основано на неодређено време.
Циљеви удружења
Члан 2.
1. Циљеви Удружења су:
-

развој професије стечајних управника;
заштита професије;
унапређење економског положаја и права професије;
унапређење и заштита права, положаја и овлашћења стечајних управника у стечајним
поступцима;
стварање услова за стицање и развој стручних знања стечајних управника;
побољшање услова рада;
стварање добре праксе којом се повећава друштвени углед, штити достојанство;
професионални и лични интегритет стечајних управника.

2. Удружење представља и заступа интересе својих чланова у области развоја, заштите и
унапређења положаја професије стечајних управника.
3. Удружење заступа и штити професионални и стручни инегритет својих чланова.
4. Удружење делује у складу са циљевима утврђеним овим статутом.
Члан 3.
1. Ради остваривања својих циљева Удружење делује:
- у интересу професије стечајних управника;
- покрећући иницијативе, износећи ставове и мишљења, као и захтеве стечајних управника
упућене надлежним државним органима и владиним агенцијама;
- остварујући сталну сарадњу са Агенцијом за лиценцирање стечајних управника;
- остварујући сталну сарадњу са Агенцијом за приватизацију у области стечајних поступака;
- износећи и заступајући примедбе и захтеве стечајних управника на регулативу, поступке и

-

-

активности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Агенције за приватизацију у
питањима права и професионалног положаја стечајних управника;
износећи ставове и захтеве професије;
укључујући се и заступајући интересе стечајних управника у свим активностима које утичу
нa права, економски положај и овлашћења стечајних управника;
информишући све надлежне органе, институције и јавност о отвореним питањима,
тешкоћама и положајем професије;
организујући професионалне скупове и друге облике активности стечајних управника на
којима се разматрају отворена питања и проблеми професије, утврђују заједнички ставови,
дефинишу захтеви и одлучује о правцима заједничког деловања;
прикупљајући и обједињујући мишљења и предлоге својих чланова ради утврђивања
заједничких ставова професије и деловања удружења на њиховом остварењу;
пратећи проблеме и тешкоће у раду стечајних управника;
радећи на обједивању и утврђивању заједничких ставова и смерница за деловање удружења
ради отклањања проблема и тешкоћа у раду стечајних управника;
заступајући и узимајући у заштиту своје чланове од ризика професије у поступцима којима
се угрожава њихов стручни интегритет и достојанство;
активно делујући у поступку доношења прописа који утичу на рад и положај професије са
циљем заштите и унапређења положаја стечајних управника;
пратећи законодавну и другу регулативу, одлуке, ставове и тумачења надлежних државних
органа и институција од интереса за професију и информишући чланство о томе;
организујујући скупове стечајних управника на којима се разматрају питања и проблеми
професије и утврђују заједнички ставови, захтеви и деловање.

2. Удружење организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,
саветовања, семинаре у области стечајног права и професије стечајног управника.
3. Удружење развија солидарност, узајамно помагање и заједништво стечајних управника у
професионалном деловању и заштити своје професије.
4. Удружење организује и друге активности којима се остварују статутарни циљеви Удружења.
Назив и седиште
Члан 4.
1. Назив удружења је: Удружење стечајних управника Војводине.
2. Седиште удружења је: у Новом Саду, улица Народног фронта број 73.
3. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
1. Члан Удружења може постати свако лице које испуњава један од следећих услова:
- да има положен стручни испит за добијање лиценце стечајног управника;
- или има издату лиценцу за обављање послова стечајног управника, без обзира да ли је у
Именик стечајних управника уписано као активни или неактивни стечајни управник;
- или има положен стручни испит, а није обновило лиценцу;
- или је лице које није стечајни управник, а обавља своју професионалну делатност у области
стечајног поступка.

2. У удружење се могу учланити и регистровани асистенти активних стечајних управника.
3. Начин учлањивања у удружење је:
- подношење писане пријаве са изјавом о прихватању циљева и Статута удружења, као и
прилаженим документима којима се доказује испуњеност услова за пријем у чланство;
- и доношење одлуке Управног одбора удружења којом се подносилац пријаве прима у у
чланство.
4. Против одлуке којом се не прихвата пријава за пријем у чланство може се уложити жалба
Скупштини удружења, у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Члан 6.
1. Члан може иступити из чланства својом слободном вољом давањем писане изјаве о иступању.
2. Члан којем је одузета лиценца остаје и даље члан удружења са свим правима и обавезама члана,
до правоснажног окончања поступка.
3. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба
овог статута или нарушавања угледа удружења.
4. Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
5. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење
одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
6. На одлуку Управног одбора може се уложити жалба Скупштини удружења, у року од 15 дана од
дана достављања одлуке.
Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
1. Члан Удружења има право да:
-

равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
бира и буде биран у органе Удружења;
буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

2. Члан је дужан да:
-

активно доприноси остваривању циљева Удружења;
учествује, у складу са својим интересовањем, у активностима Удружења;
плаћа чланарину;
и обавља друге послове које му повери Управни одбор у остваривању циљева удружења
утврђених овим статутом.
Унутрашња организација
Члан 8.

1. Органи удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, потпредседник,
председник скупштине и секретар Удружења.

2. Заступник удружења је: Председник, а у његовом одсуству потпредседник Удружења.
Скупштина
Члан 9.
1. Скупштину удружења чине сви његови чланови.
2. Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Предлоге одлука скупштине доноси
Управни одбор. Ванредна седница Скупштине може се сазвати на предлог Управног одбора, а мора се
сазвати у року од 30 дана од дана подношења захтева ако то тражи најмање једна четвртина чланова
удружења. Захтев се подноси Управном одбору у писаном облику и у њему се морају навести питања
чије се разматрање предлаже.
3. Седницу скупштине сазива председник скупштине Удружења, писаним обавештењем о месту и
времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницу може сазвати и председник удружења
или Надзорни одбор, ако то не учини председник скупштине. Седницом председава председник
скупштине, а може председавати и председник удружења, као и сваки други члан удружења који буде,
јавним гласањем, изабран на почетку седнице.
4. Председник скупштине се бира из реда чланова скупштине. Председник сазива седнице
скупштине и председава седницама скупштине.
5. Скупштина:
-

доноси план и програм рада Удружења;
даје смернице за рад органима Удружења;
усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
усваја друге опште акте Удружења;
Бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора, председника скупштине и
председника удружења;
разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду Управног одбора, Надзорног
одбора и председника удружења;
разматра и усваја финансијски план и извештај;
одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
одлучује о жалбама на одлуке Управног одбора у вези са пријемом у чланство удружења, као
и на одлуке о правима и обавезама чланова удружења;
одлучује и о другим питањима која јој поднесе на разматрање и одлучивање Управни одбор
удружења.

6. Скупштина има кворум и пуноправно одлучује ако је присутно најмање једна трећина чланова.
Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума,поново се сазива са истим
предложеним дневним редом најраније десет дана,а најкасније 30 дана од дана када је седница требало
да буде одржана. Кворум за одржавање поновљене седнице чини 1/4 од укупног броја чланова Удружења.
7. Скупштина одлучује јавним гласањем.
8. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. Члан Удружења може гласати пре
одржавања седнице скупштине писаним путем на прописаном обрасцу и у том случају се сматра да члан
присуствује седници.
Члан Удружења може гласати пре одржавања седнице скупштине и електронским путем на прописаном
обрасцу и у том случају се сматра да члан присуствује седници.

У случају да члан Удружења гласа писаним путем његово изјашњавање је пуноважно ако је секретар
удружења исту запримио дан пре одржавања седнице.
У случају да члан Удружења гласа електронским путем његово изјашњење је пуноважно ако је секретару
удружења послато дан пре одржавања седнице.
Изјашњење достављено на прописаном обрасцу се не може мењати на самој седници скупштине.
9. Изузетно, за одлуку о престанку рада удружења неопходна је двотрећинска већина гласова
присутних чланова.
Управни одбор
Члан 10.
1. Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења
утврђених овим Статутом.
2. Управни одбор има 7 чланова.
3. Код избора чланова Управног одбора води се рачуна о заступљеност стечајних управника са
подручја свих Привредних судова где делују чланови удружења.
4. Председник удружења је по свом положају члан Управног одбора. Чланови управног одбора
бирају председника управног одбора, потпредседника управног одбора који је у исто време и
потпредседник удужења и секретара удружења.
5. Мандат чланова одбора траје 4 године, са могућношћу поновног избора без ограничења.
Члан 11.
1. Управни одбор:
-

-

спроводи план и програм рада удружења који је донела скупштина;
спроводи смернице за рад удружења које је утврдила скупштина;
руководи радом удружења између две седнице Скупштине;
организује редовне активности удружења којима се остварују циљеви и деловање Удружења
у складу са овим статутом;
доноси одлуке ради остваривања статутарних циљева удружења;
доноси финансијске одлуке;
одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или
на иницијативу најмање 1/4 чланова удружења; припрема предлог измена и допуна и
подноси их 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;
формира радна тела , секције, одборе или комисије, за обављање појединих послова и
задатака којима се остварују деловање и статутарни циљеви Удружења;
поверава посебне задатке и послове појединим члановима;
одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други
органи Удружења.

2. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање половина чланова Управног одбора,
а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
3. Седнице одбора сазива председник, а у његовој одсутности потпредседник управног одбора.

Надзорни одбор
Члан 12.
1. Надзорни одбор контролише финансијско пословање удружења и о уоченим неправилностима,
без одлагања, обавештава Управни одбор са захтевом да се уочене неправилности отклоне.
2. Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Чланови надзорног одбора бирају
председника надзорног одбора.
Мандат чланова надзорног одбора је 4 године са могућношћу поновног избора без ограничења.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова својих чланова.
3. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.
4. Седнице надзорног одбора сазива председник надзорног одбора.
Председник и потпредседник
Члан 13.
1. Председник је непосредни организатор и руководилац активности удружења на остваривању
његових статутарних циљева. Председник се стара о извршењу одлука Скупштине и Управног одбора,
непосредно организује и руководи активностима на спровођењу њихових одлука, заступа Удружење у
правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца у Удружењу.
2. Потпредседник помаже у раду председнику поступајући у складу са његовим налозима, а у
његовој одсутности га замењује са свим правима и обавезама председника, укључујући у то и заступање
као и права и дужности финансијског налогодавца.
Секретар удружења
Члан 14.
1. Секретар обавља послове припреме седница Скупштине, Управног одбора и Надзорног одбора
удружења.
2. Секретар помаже председнику удружења, председнику скупштине и председнику Надзорног
одбора у припреми седница и пословима извршења одлука свих органа удружења.
3. Организује и помаже у раду радним групама, комисијама и другим радним телима које
формирају Скупштина и/или Управни одбор ради утврђивања прелога за ставове и деловање удружења у
вези са појединим стручним питањима, питањима од интереса за професију и положај стечајних
управника, као и за остваривање других статутарних циљева Удружења.
4. Обавља и друге послове које му повере органи Удружења.
Остваривање јавности рада
Члан 15.
1. Рад удружења је јаван.

2. 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.
3. Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници
скупштине Удружења.
Члан 16.
1. Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
2. Удружење се може учлањивати у савезе у земљи, или приступати међународним удружењима у
области стечајног права и професије стечајних управника, о чему одлуку доносиСкупштина.
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 17.
1. Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
2. Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике едукације из
области стечајног права и професије стечајних управника.
3. Четвртина остварених прихода Удружења од чланарине уплаћује се Савезу Удружења стечајних
управника Србије.
Престанак рада удружења и поступање са имовином
Члан 18.
1. Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева
удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
2. У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које
је основано ради остваривања истих или сличних циљева са седиштем на подручју Војводине, односно
Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
Изглед и садржина печата
Члан 19.
1. Удружење има печат округлог облика на којем је исписано: „ Удружење стечајних управника
Војводине“, „Нови Сад”.
2. Удружење има штамбиљ правоугаоног облика, са текстом у првом реду: „ Удружење стечајних
управника Војводине “; у другом реду: „Број“ ; у трећем реду: „Датум“ и у четвртом реду: „Нови Сад“.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 20.
1. На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе
Закона о удружењима.
2. Овај статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана његовог усвајања и објављивања на
скупштини Удружења.
3. Органи удружења изабрани по старом статуту наставиће са радом по новом Статуту до истека
мандата на који су изабрани.

